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INTRODUCERE 

 

Participanţii la interviurile de tip focus grup organizate între ianuarie și iunie 2011 de 

către Fundația Desire în cadrul proiectului „Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe 

piața muncii” sunt diferiţi actori ai pieţei muncii.1 În primul rând, am dorit să aflăm opiniile 

despre şi atitudinile faţă de lumea muncii a grupurilor noastre ţintă, adică tineri şi femei de etnie 

romă care au participat la cursuri şi traininguri de calificare sau recalificare facilitate prin 

propriul proiect, respectiv prin proiecte ale unor alte organizații neguvernamentale. În al doilea 

rând, am realizat interviuri cu cei care administrează diferitele programe sau proiecte adresate 

recalificării resurselor umane. Am introdus acest grup pentru a afla motivaţia activităţii lor, 

precum şi câteva elemente de evaluare a propriilor lor programe. În al treilea rând, am oferit 

ocazia cercetătorilor în domeniul sociologiei, antropologiei sociale şi culturale, şi a psihologiei să 

împărtăşească din experienţa lor de contact cu populaţia romă cunoştinţele legate de relaţia 

romilor cu piaţa muncii. În al patrulea rând, din focus grupul realizat cu câțiva angajatori am 

putut afla opiniile lor despre aceste cursuri de calificare și despre colaborarea cu organizațiile 

rome și nerome care le furnizează.  

Abordarea noastră este una multi-perspectivală în sensul în care a inclus diferiţi actori ai 

pieței de muncă, de etnie, gen și vârstă diferite din mai multe localități rurale și urbane, şi a oferit 

acestora un spaţiu de reflecţie, exprimare și dialog. Scopul a fost creionarea unei imagini cât mai 

complete şi mai nuanţate a situaţiei actuale a relaţiei dintre proiecte – piaţa forţei de muncă – 

angajaţi. Raportul de față și-a propus să structureze tematic materialul interviurilor înregistrate în 

cadrul a două mari capitole (unul dedicat furnizorilor de cursuri de calificare, iar al doilea 

benefeciarilor acestor cursuri), alocând un spațiu considerabil fragmentelor de interviu prin care 

– dincolo de conținutul opiniilor și experiențelor – cititorii pot cunoaște și discursul emic al celor 

intervievați. Capitolul de concluzii oferă loc pentru interpretarea materialului de către cei care au 
                                                           
1 Elaborarea conceptului despre această cercetare care completează celelalte tipuri de investigații 

derulate în cadrul proiectului între 2008-2011 și a ghidului de interviu, precum și moderarea 

celor opt interviuri de grup a fost asigurată de doi cercetători angajați în proiect prin Fundația 

Desire, autorii prezentului raport. Transcrierea interviurilor a fost făcută de Levente Kolumbán.   



3 

 

derulat interviurile de grup, dar și aprecierilor venite din partea experților și ai angajatorilor 

intervievați.    

Interviurile de grup la care au participat în total 80 de persoane au fost realizate astfel:  

1. În Cluj-Napoca cu: 

Furnizori de cursuri de calificare 

Experţi în problematica romilor 

2. În satul Luncani din județul Cluj cu: 

Beneficiari ai programelor de recalificare 

3. În comuna Grădinari din județul Timiș cu: 

Beneficiari ai programelor de recalificare (2 grupe) 

4. În Timişoara cu: 

Beneficiari ai programelor de recalificare (2 grupe) 

Angajatori 

Dintre beneficiarii cursurilor de formare, majoritatea participanţilor la focus grup au fost femei. 

În privinţa vârstei, aproximativ două treimi dintre participanţi au vârsta de sub 35 de ani, iar o 

treime peste 35 de ani. Cursurile de formare pentru care au optat sunt următoarele: lucrător în 

comerţ, lucrător în construcţii, bucătar, patiser, agent pază, croitorie. Sunt relativ puţini cei care 

au amintit de experienţa lor pe piaţa muncii sau de ultima ocupaţie, respectiv cei mai mulți au 

relatat problemele lor legate de lipsa locurilor de muncă. În caz că au vorbit despre experiențele 

lor ocupaţionale, este de amintit că acestea sunt în legătură cu meserii cum ar fi asistent personal, 

operator mase plastice, femeie de serviciu, angajat firmă, gardian, îngrijitor și mediator şcolar, 

cei mai mulți dintre ei amintind că au lucrat sau lucrează ca muncitori necalificați.  
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CAPITOLUL 1 

Furnizori de cursuri de calificare şi formare 

 

Interviul de tip focus grup realizat cu 10 persoane (dintre care un bărbat de etnie romă, și 

nouă femei majoritare), reprezentanți ai unor organizații care acționează ca furnizori de cursuri 

de formare, calificare şi recalificare, a urmărit obţinerea unor informaţii legate de proiectele 

desfăşurate de reprezentanţii acestor instituţii şi perspectivele prin care sunt abordate problemele 

ocupării romilor sau ale grupurilor defavorizate pe piaţa muncii. Deşi în România au existat 

câteva măsuri afirmative în domeniul educaţiei şi ocupaţiei pentru romi (creşterea gradului de 

ocupare în rândul persoanelor ce aparţin de grupuri defavorizate) ne putem întreba în ce măsură 

aceste politici afirmative sunt suficiente, dacă într-adevăr răspund nevoilor, dacă dincolo de 

efectele punctuale au consecinţe benefice şi pe un plan mai general. În privinţa cursurilor de 

calificare sau formare se pune întrebarea dacă ele sunt suficiente, dacă proiectele care oferă 

aceste cursuri de formare au fost bine gândite, dacă în afara diplomei pe care o oferă un curs de 

calificare nu ar trebui să contribuie şi la asigurarea unui loc de muncă ceea ce este esenţial pentru 

personale din grupuri vulnerabile (mai ales din cauza izolării lor sociale). Cum văd formatorii 

aceste lucruri, cum se raportează la propriile proiecte? Includerea acestei perspective oferă un alt 

punct de vedere asupra mişcărilor de pe piaţa muncii care contribuie la întregirea viziunii holiste 

recomandate de celelalte cercetări din cadrul proiectului.  

În acest capitol vom prezenta participanţii, proiectele lor, evaluarea diferitelor dimensiuni 

ale proiectelor, punctele tari şi cele slabe, impactul proiectelor, procesul de selecţie a meseriilor, 

a cursanţilor şi modul de desfăşurare al întregului proces.  

Participanţii sunt reprezentanţi ai unor instituţii care se ocupă în mod direct de cursuri de 

calificare sau instituţii, organizaţii care au proiecte în cadrul cărora desfăşoară activităţi de 

formare. Toţi participanţii sunt absolvenţi ai unor discipline soci-umane (psihologie, sociologie, 

asistenţă socială). Funcţiile pe care le ocupă în derularea proiectelor de calificare, formare sunt: 

asistent de proiect, expert ocupare, expert regional, şef serviciu formare profesională, preşedinte. 

Participanţii provin din instituţii de stat, organizaţii neguvernamentale sau firme private. 

Organizaţiile de care aparţin au ca obiectiv incluziunea socială, apărarea drepturilor salariaţilor, 
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proiecte pentru romi, organizarea de cursuri de formare profesională, punerea în practică a 

economiei sociale.  

 

Proiecte  

Proiectele desfăşurate de către organizațiile ai căror reprezentanți au participat la acest 

focus grup au ambiţii şi anverguri diferite. Unele se orientează spre derularea concretă a 

cursurilor de formare în timp ce altele doresc să integreze aceste cursuri în viziuni mai ample de 

restructurare socială, îmbunătăţire a condiţiilor romilor sau de eradicare a prejudecăţilor. 

Beneficiarii acestor proiecte sunt în general persoane defavorizate, printre care şi romi.  

Primul proiect este unul de economie socială prin care se încearcă pe de o parte 

promovarea ideii de economie socială, pe de altă parte se doreşte revigorarea sau 

redimensionarea meseriilor tradiţionale. Este un concept care din punct de vedere economic se 

bazează pe resurse materiale şi capital scăzut. 

Proiectul are ca obiectiv primordial promovarea economiei sociale. 80% dintre 

beneficiari aparţin minorităţii rome iar 20% sunt persoane vulnerabile. Aici mă refer la 

persoanele ajutate social, cu venituri minim garantat şi persoane cu dizabilităţi. De trei 

ani sunt în cadrul acestui proiect european, de anvergură europeană, în care am reuşit în 

regiunea Nord-Vest oarecum să aduc în evidenţă acest concept de economie-socială şi 

cât de mult înseamnă pentru instituţiile care, instituţiile statului în general, 

administraţiile locale, cât de mult înseamnă  promovarea economiei sociale. Pentru 

instituţii asta este un concept nou, dar pentru minoritatea romă a fost promovat chiar în 

comunităţile rome compacte, unde există meseriile tradiţionale rome. Vorbim de lăutărie, 

vorbim de meşteşuguri, vorbim de comerţ şi de artizanat. Minoritatea romă a promovat 

în sinea lui şi în comunităţile rome acest concept de economie-socială. Chiar dacă la noi 

în România acest concept încă este nou, cred că este mult de vorbit pe marginea acestui 

concept. Dorim să descoperim adevărate valori, atâta ce avem de făcut noi, economie-

socială, şi cu afacerile sociale, în concept nou, cel al afacerilor sociale, ce înseamnă 

afacerile sociale şi de ce este nevoie de afaceri sociale şi ce rol joacă afacerile sociale în 

raport cu administraţiile locale (bărbat de etnie romă, 36 ani, expert regional, Cluj). 



6 

 

Există programe care vin în întâmpinarea dorinţei de a formaliza meseriile tradiţionale pe lângă 

calificarea sau formarea în aşa-numitele meserii moderne. 

De exemplu avem o autorizare pe împletitor nuiele, chestii care nu se găseşte lumea să le 

facă şi atunci ne adresăm chiar şi pentru grupuri mai mici meserii, care altfel nu 

(femeie, 35 de ani, sociolog, Cluj). 

Pentru meserii moderne şi calificare profesională participanţii au prezentat următoarele proiecte:  

Organizăm programe de formare. În general 2500-3000 pe an, deci foarte mare volum şi 

de când am început, am depăşit 12000 persoane calificate. Nu mergem prea mult pe 

perfecţionare specializată, ci mergem pe calificări de le zero până la obţinerea 

calificării. Şi avem şi centru de evaluare, unde chiar am mers pe meserii specifice 

(femeie, 35 de ani, sociolog, Cluj). 

Deci noi mergem pe partea de dialog social, ocupare, partea de şomeri, cursuri. Deci 

cam asta e direcţia pe care am lucrat în ultimii ani. Calificare nu, formare doar pe 

partea de competenţă comună, management de proiect, deci pe partea care merge spre 

management, complementar oarecum cu ceea ce fac cei de la CRFPA. Proiectul pe care 

îl implementăm momentan este ”Secretariatul tehnic permanent al pactului pentru 

ocupare şi incluziune socială” are prioritate dezvoltarea parteneriatului la nivel regional 

şi local, în vederea creşterii ocupării şi incluziunii sociale. Şi pentru asta avem pe de o 

parte toată activitatea care presupune dezvoltarea de parteneriate, cu întâlniri la nivel 

local şi regional şi care ca şi rezultat pactul, în care pe de o parte sunt organizaţiile 

prezentate şi alte asociaţii. De exemplu în Satu-Mare prin asociaţia judeţeană, care are 

la rândul lui peste 30 de organizaţii. Deci sunt şi alte asociaţii membre în asociaţia 

noastră. Momentan, fiind asociaţie, sunt 61 de membrii ca şi asociaţie recunoscută 

juridic. Ce facem ca şi tip de activităţi pentru partea asta? Avem pe de o parte partea de 

consultanţă, în care îi ajutăm membrii organizaţiilor membre, dar nu numai, pentru că 

am spus, pe care au pus proiecte pe fondul social european, şi consultanţă pe dezvoltarea 

ideii. Am avut cursuri de exemplu, înainte să se deschidă 7.1, pe 5.1. Am organizat 6 serii 

de cursuri, cursuri gratuite. Au venit din toată regiunea, şi din care majoritatea au şi 

scris proiecte după. Deci s-a şi creat parteneriatul pentru cei care nu aveau neapărat. 
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Aveau idei, dar nu ştiau cu cine puteau lucra şi i-am ajutat indirect, deci suntem ca un fel 

de centru de resurse, din spate i-am ajutat să scrie proiecte eligibile. Să se dezvolte ideea 

cum se completează cererea de finanţare, dacă se încadrează sau nu pe axa. Pe de altă 

parte, am făcut un studiu pe penitenciarele din regiune, cu deţinuţi şi foşti deţinuţi, în 

vederea integrării lor pe piaţa muncii: care sunt competenţele pe care le au, ce 

competenţe le lipsesc sau sunt insuficient dezvoltate? Şi avem interviuri cu ONG-urile, cu 

angajaţii ONG-urilor care lucrează cu angajaţii ai penitenciarelor. Raportul acuma e pe 

final, acuma urmează să fie publicat, dar a fost prezentat în ianuarie. Studiul a reuşit 

destul de interesant, cred că e primul studiu cu eşantion atât de mare, şi dublat de date 

calitative, care ne dau o imagine în legătură cu ce se poate face (femeie, expert ocupare, 

28 de ani, Cluj). 

Noi oferim asistenţă juridică la nivelul sindicatului nostru şi fiindcă din păcate în ultimul 

timp numai prin instanţă am început să obţinem nişte drepturi. Avem servicii, ca servicii 

avem doar consultanţa aceasta şi bineînţeles în domeniul metodic, sau ştiu eu, în sistemul 

nostru, pentru a asista. La dialog social bineînţeles că participăm la nivel de Prefectură, 

Consiliu Judeţean şi în teritoriu, unde suntem chemaţi pentru a sprijini colegii noştrii în 

diferite etape ale lor. La nivel de Federaţie avem într-adevăr, au început acum câteva 

proiecte în cadrul POSDRU, dar sunt mai mult pe specialitatea noastră să zicem, în 

domeniul învăţământului, ai educaţiei (femeie, 35 de ani, profesor, sindicat învățământ 

preuniversitar, Cluj). 

Implementăm în momentul de faţă, începând cu noiembrie 2008 un proiect, în parteneriat 

cu CRFPA Cluj, CRFPA Braşov. Se numeşte ”Susţinerea dezvoltării comunităţilor de 

romi” în regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru. Pe parcursul celor trei ani, 

momentan suntem în cel de al treilea an. În fiecare an avem câte 12 comunităţi selectate 

din regiunea Nord-Vest şi Centru (femeie, 22 ani, asistent coordonare proiect, Cluj). 

Da, în fiecare comunitate au loc o serie de activităţi. Una este legată de educaţie, 

mentorat, se facă ore de mentorat cu copii după şcoală. Alta este legată de domeniul de 

ocuparei. În fiecare comunitate are loc o campanie de îndrumare la început. Câte trei 

operatori în fiecare comunitate informează asupra acestui domeniu de ocupare şi în 
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acelaşi timp înscriu oamenii pentru, dacă sunt interesaţi, pentru cursuri de calificare. 

Astfel se fac cursuri de calificare, unu, maxim două într-o comunitate sau pe valoare pe 

competenţă. O altă activitate este formarea unui grup de iniţiativă, sub formă de ONG, 

care să răspundă problemelor comunităţii, iar alta este formarea unor idei de afaceri, 

oamenii din localitate, din comunitate, care poate să se dezvolte o afacere, sunt susţinuţi 

şi ajutaţi pentru aceasta (femeie, 25 ani, asistent coordonare proiect, Cluj). 

Şi se ţin cursuri pe scrierea de proiecte, pentru membrii organizaţiei. Formăm şi ONG-

uri în cadrul comunităţii, şi ONG-ul respectiv, membrii sunt învăţaţi să scrie proiecte 

pentru comunitatea respectivă. Şi de asemenea, anul acesta în decembrie am mai început 

un proiect, ”Competitiv cu şanse egale pe piaţa muncii” şi astfel în licee, este doar la 

început proiectul, acum se începe implementarea lui, în licee o să aibă loc o serie de 

activităţi. Nu putem să dăm foarte multe detalii, dar aşa pentru a creşte şansele de 

ocupare a tinerilor în viitor. Şi de asemenea. Proiectul e mai complex, dar încă este la 

început (femeie, 28 de ani, expert ocupare, Cluj). 

 

Selectarea cursanţilor şi a meseriilor  

Acest proces nu este controlat în totalitate de cei care derulează proiectele. Selectarea 

cursanţilor şi a meseriilor este în majoritatea cazurilor o acţiune comună a instituţiilor de stat şi a 

organizaţiilor neguvernamentale. Oficiile forţelor de muncă sunt cele care studiază cererea pe 

piaţa forţei de muncă şi în conformitate cu analizele lor propun cursuri pentru anumite meserii şi 

numărul de absolvenţi despre care cred că vor fi angajaţi. În alte cazuri organizaţiile care 

implementează proiecte recurg la alte metode de recrutare a cursanţilor. De exemplu solicită 

experţii de ocupare din comunităţile vizate să recruteze cursanţii. Şi în aceste cazuri meseriile se 

aleg dintr-o listă propusă de agenţiile statului. Din interviuri reiese că doar puţini absolvenţi 

reuşesc să de angajeze. Mai mult, chiar dacă reuşesc să se angajeze nu este sigur că vor fi 

angajaţi în domeniul şi postul pentru care s-au calificat la curs.  

Prin proiectul pe care îl avem cu CRCR-ul, ei au vizat cursanţii şi au format grupele. Şi 

cred că tot din partea lor a venit ideea de care calificări. Asta vine probabil din studiul la 
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locul respectiv, competenţele oamenilor, nevoile de viaţă. Bănuiesc că astea au stat la 

baza când s-au zis în ce calificare să meargă (femeie, 28 de ani, expert ocupare, Cluj). 

În fiecare comunitate este un agent de ocupare, care lua informaţii şi în funcţie de 

interesele oamenilor şi de ceea ce se cerea în zonă, decidea împreună asupra cursului, 

sau cursurilor (femeie, 25 ani, asistent coordonare proiect, Cluj). 

Şi anumite, partea mai aşa a limitărilor, pentru că calificările sunt pe nivele şi au în 

concordanţă cu studiile persoanelor. Dacă nu are învăţământ obligatoriu 8-10 clase, 

atunci se puteau face cele de nivel unu, cele de trei luni, care nu e necesar, spune de 

regulă învăţământ obligatoriu. Şi de aceea de exemplu se aleg lucrător în construcţii 

pentru construcţii, nu zidar, zidar care deja trebuie să aibă învăţământ obligatoriu. 

Dincolo e ok. şi mai puţin. Deci alegi între două apropiate şi ăsta ar fi o limitare, 

studiile, şcoala... Noi practic facem cursuri pentru şomeri. Deci cei care au fost şi prin 

proiect, au fost persoane în căutarea unui loc de muncă, deci înregistrate la şomaj, dar 

prin proiect au ajuns la noi. În general noi facem prin Agenţiile de Şomaj. Planul nostru 

de formare îl creăm din cererile AJOF-urilor, ei spun că pe anul viitor ce meserii ar dori, 

şi în anumită măsură noi le facem planuri pentru plătitori. Şi acolo putem noi spune cam 

ce meserii ar merge şi să ne autorizăm şi pe anumite calificări. Pentru cel de la AJOFM-

uri, AJOFM-ul spune, potrivit ofertelor, cererilor de pe piaţă, cam ce ar trebui să se facă 

Facem și noi analiză şi am început, nu e asta o problemă. În timpul anului se pot 

schimba calificările din plan, deci nu e bătut în cuie numai meseriile care l-ai spus în 

decembrie şi în august următor poţi să începi cursul. Deci poţi schimba. Dar în principal 

trebuie să mergem pe o cifră cât de cât, ca buget, ca toate. Deci în două săptămâni se 

formează cursul, dar durează. Deci la noi chiar se întâmplă cursuri şi aia înseamnă 3-6, 

chiar şi 9 luni. De exemplu ca să fie un agent de ocupare, care este o calificare, care un 

agent de gestiune, acela înseamnă un curs de 8 luni şi ceva (femeie, 28 de ani, expert 

ocupare, Cluj). 

Deci noi avem reclamă, avem site pe internet, avem fluturaşi şi sunt persoane care află 

de noi de la cunoştinţe sau de la CNFPA. Când merge să se intereseze de un anumit curs 

de acolo, primesc informaţii despre toate societăţile care organizează cursuri în Cluj-
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Napoca şi sunt care vin şi la noi. Sunt persoane care vin să ne ceară sfaturi despre 

calificare, sau sunt care vin şi ştiu sigur ce vor să facă. Avem peste 40 de meserii. 

Autorizaţia se reînnoieşte la 4 ani. Sunt persoane care sunt trimise şi de angajator. Avem 

firme care ne contactează şi cer ofertă de preţ. Şi dacă sunt de acord cu ofertă şi aşa, 

trimit oamenii, le spunem ce acte au nevoie şi încep procedurile. Cele mai căutate sunt în 

domeniul alimentaţiei publice, bucătar, ospătar, cofetar, în construcţii, acuma în ultima 

vreme mai rar (femeie, 26 de ani, psiholog, Cluj). 

Și lucrător în comerţ (bărbat de etnie romă, 36 de ani, expert ocupare, Cluj). 

Noi nu avem lucrător în comerţ, avem comerciant vânzător mărfuri alimentare şi 

nealimentare (femeie, 26 de ani, psiholog, Cluj). 

O problemă care nu este recunoscută oficial în România, avem mare problemă cu 

analfabetismul. Deşi în ce în ce mai complicat, adică dacă ne uităm pe deţinuţi, oficial se 

declară 15% analfabeţi, dar în momentul în care ar trebui să completeze un chestionar, 

mai mult de 25% n-au fost în stare să înţeleagă întrebările simple, cum ar fi numele şi 

chestiile de început. Şi atunci pe lângă asta, după aceea restul competenţelor. Cred că o 

problemă importantă îi, şi nu numai pentru romi, că există un populaţie generală, o 

categorie de oameni, care nu ştiu să scrie şi să citească. Unii au terminat şcoala într-un 

fel sau altul, pe la ţară, pe undeva, alţii nu. Ca şi vârstă, sunt împărţiţi. Deci sunt şi care 

au terminat înainte de 89 şi totuşi, nu ştiu să scrie. Dar momentul în care, de exemplu 

ţări ca şi Anglia, au declarat problema analfabetismului, şi atunci poţi să implementezi 

pe lângă cursuri de calificare şi cursuri de alfabetizare, să-ţi bugetezi proiectele 

europene cu astea... Aşa cum la început, când este în şomaj, înainte de curs este obligat 

să accepte locuri de muncă oferite de AJOF, de Agenţie. Şi dacă nu, iară se taie şomajul 

în meseria care a avut-o înainte, cu care a intrat în şomaj. Deci el are obligaţia să 

accepte locuri de muncă (femeie, 35 de ani, sociolog, Cluj). 

De exemplu pe proiectul cu CRCR-ul, erau câţiva dintre ei chiar şomeri înregistraţi, 

persoane în căutare unui loc de muncă. În proiect au intrat cu plată, deci nu gratuit, dar 

erau înregistraţi. Şi acuma AJOF-ul se plânge că n-are cum să-i angajeze. Şi la noi, din 

50 şi ceva numai 2 am reuşit. N-au reuşit. Au indicatori, au anumită procente într-un 
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anumit timp cât trebuie să angajeze dintre cursanţi. Deci asta e indicatorul care face pe 

AJOFM-ul să fie atent ce meserii aleg, pentru că după curs se poate să angajează. 

Chestia asta cu numărul, ca să iei strict numărul este o chestiune destul de..., pentru că a 

fost o perioadă, erau confecţii. Confecţii-textile, dar 300 de locuri vacante, da? Dar nu 

vrea nimeni să meargă în domeniul ăla. Noi avem cursuri de confecţii. Pentru că era 

prost plătit şi aşa şi aşa, şi nu vrea nimeni să intre în industria uşoară, care de fapt e 

destul de grea. Deci nu e foarte OK numai să măreşti cifra. Acuma oricum ştiu că se 

scoate ăştia cu, proiecte pe 2.3, cu calificarea angajaţilor şi se găsesc angajator (femeie, 

28 de ani, expert ocupare, Cluj). 

 

Evaluarea proiectelor din perspectiva furnizorilor de calificare profesională  

Încet-încet lumea începe să lucreze în parteneriat, deci asta a fost foarte greu şi când am 

început. De când am început, lumea zicea că ”Nu s-o reuşiţi!” şi într-un fel confirmă 

ideea mea: contează foarte mult relaţiile. Să te duci, să te întâlneşti şi după aceea se 

trage după sine şi cooperările organizaţionale. Nu funcţionăm încă instituţional pe tipul 

ăsta de relaţii, dar cu încet-încet lumea începe să fie implicat la nivel comunitar şi de 

exemplu partea de politici, priorităţile pe dezvoltare regională, despre care probabil aţi 

auzit, comparativ cu celelalte regiuni, la noi, pe grupurile defavorizate ONG-urile s-au 

strâns destul de mult şi nu avem doar grupuri defavorizate ca şi prioritate, şi comunităţi 

defavorizate. Ca prioritate, şi care aduce, cred că o subliniere importantă pe ce se 

întâmplă pe politicile actuale preocupare, şi pe ceea ce POSDRU nu suplineşte. Pentru 

că merge pe grupuri şi răspunde punctual la nişte probleme, nereuşind să meargă nici pe 

servicii sociale integrate, comunităţi defavorizate. Erau lucruri pe care s-a discutat mult 

şi le avem în prioritate şi diferenţa a fost de celelalte regiuni pe politică. Sperăm ca 

încet-încet să ajungem la un nivel naţional (femeie, 28 de ani, expert ocupare, Cluj). 

Aş vrea să povestesc şi eu, succesul pe care l-am avut în cadrul proiectului pe care îl 

prestez. În cadrul proiectului ”Împreună pentru o societate mai bună” am avut un 

obiectiv primordial şi anume, calificare profesională pentru grup ţintă, pentru 2500 de 

romi la nivel de România, 2500. Noi am organizat aceste cursuri de formare 
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profesională, s-a făcut achiziţie, licitaţie publică şi a câştigat o firmă, Fax Media 

Consulting. Ei au câştigat această licitaţie şi au venit cu o ofertă, în care ne-au prezentat 

un tabel cu 24 de meserii. În raport cu ceea ce vor minoritatea romă din comunitate şi 

ne-a dat nouă, experţilor şi noi le-am arătat în comunităţile noastre, care au fost 

selectate. Pe regiunea Nord-Vest am avut șapte localităţi şi în aceste localităţi contactul 

direct între Fax Media Consulting, centrul acesta de formare profesională şi comunitate, 

a fost o comunicare prin asociaţia Partidei Romilor, Asociaţia Romilor Pro Europa. 

Unde eu, împreună cu liderul din comunitate al asociaţiei am venit şi am întrebat ce 

meserii doresc din aceste 24 de meserii? Mulţi şi-au dorit, şi-au ales agent dezinsecţie 

din secţie deratizare, mulţii şi-au ales agent de pază, multe fete frumoase şi-au ales 

mancihiură-pedichiură şi le-am înregistrat. Am rămas la concluzia în urma comunicării 

şi în urma intervievării cu fiecare în parte, hai să facem două grupe şi m-am dus pe 

nivelul unu, pentru toţi. Am dus pentru agent dezinsecţie la secţia deratizare, unde 35 de 

etnici, de minoritari de romi au venit la cursuri, timp de 3 luni de zile, au avut câte 120 

de ore teoretice în cadrul Centrului Educaţional Ecologic din Satu-Mare, de exemplu, 

unde am făcut un contract cu Primăria să ne dea timp de o lună de zile sala. Am fost 

persoana responsabilă oarecum în Satu Mare, şi am văzut cum au venit la cursuri. Au 

fost interesaţi. Ei au primit indemnizaţie, din partea proiectului, de 12 milioane. Au venit 

la cursuri şi după aceea am identificat o firmă, ca să facă şi cursul practic. Şi m-am dus 

la o Societate Comercială de dezinfecţie şi dezinsecţie-deratizare şi am făcut contract cu 

el, cu patronul respectiv, ca să facă cursuri de practică pentru aceşti romi. Am încheiat 

un contract de parteneriat, şi au făcut cursurile teoretice şi practice. Au primit diplomă 

de la Ministerul Muncii, care e recunoscut şi în ţările Uniunii Europene. Au primit 

indemnizaţie de 12 milioane de lei şi ei acuma îşi caută un loc de muncă. Din 35 de 

persoane pe care eu i-am monitorizat, de la început până la diplomă, până la nu ştiu ce, 

am reuşit după o săptămână ca două persoană să fie angajate, la o fabrică de pui. Care 

nu este în domeniu, dar patronul a văzut că un cetăţean de etnie romă a participat la un 

curs de calificare pe un proiect european, este o persoană competentă, poate să-mi facă 

mie profit, să mă ajute în afacerea mea şi de ce să nu-l angajez? (bărbat de etnie romă, 

36 de ani, expert regional, Cluj). 
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CAPITOLUL 2 

Beneficiari ai cursurilor de calificare în context rural și urban  

 

2.1. Cursuri de calificare în zone rurale  

Comuna Luna din județul Cluj, cu toate satele, inclusiv satul Luncani unde am făcut interviul de 

grup cu beneficiari ai unor cursuri de calificare organizate de către o organizație 

neguvernamentală din Cluj (ca parte a unui alt proiect pe ocupare decât proiectul nostru 

“Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața muncii”), are în jur de 5000 de 

locuitori, dintre care vreo 700 persoane care s-au declarat de etnie romă. În Luncani trăiesc circa 

200 de romi, care locuiesc împrăştiaţi prin sat. Conform relatărilor, în localitate nu există 

conflicte inter-etnice. Totuși, în ultimii ani, pe baza Legii 215, 20 de familii de romi au primit 

terenuri pentru case pe un deal, deci într-o zonă oarecum separată de restul satului. 

Nemulțumirea lor este că locația nu are acces la utilități, însă primăria i-a asigurat că în curând 

vor fi conectați la energie electrică.  

După aceste cursuri de calificare unde au fost înscriși în jur de 73 de persoane, diplomă 

au, locuri de casă au, mai trebuie să aibă un loc de muncă. Patru ari a primit fiecare, 

dar s-au mai extins băieţii, 6-7 ari pe fiecare. Dar e o zonă foarte frumoasă. Însă încă nu 

sunt utilităţile, da fiecare dacă în spatele grădinii sapă 2-3 metri, găseşte apă. Curentul 

merge, proiectul e aprobat, e proiect ca să ducă curentul. La discuţia bugetului 

Consiliului Judeţean sunt negocieri, discuţii între consilieri. Deci aicia vorbim de 

politică, care se duce la nivelul judeţean. De interese de zonă. Luncani poate nu e aşa de 

important ca şi Floreştiul, sau ca şi alte zone din județul Cluj. Într-un alt sat al comunei, 

la Grigorești, problema este că acolo nu sunt terenuri pentru case. Casele au fost 

construite de oameni, le-au trebuit doar materiale. Îs oameni harnici aici în zonă (bărbat, 

48 de ani, Luncani).  

Rugați fiind să exprime printr-un singur cuvânt principala caracteristică a vieții lor curente, 

participanții la focus grupul din Luncani au menționat următoarele: jalnic, dezastruos, sărăcie, 

foamete, criză, lipsă de speranță.  
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De ce jalnic? Pentru că am un copil, am început să-mi construiesc o casă acolo sus, am 

început să merg la lucru, dar nu mă ia nimeni. Nu e jalnic? Oriunde mergeam, nu făceam 

nimic cu diploma aia, am putut să mă duc la fier. Nu e jalnic? Dacă eram mai altfel, 

dacă eram român sau de altă etnie, eram într-o altă situaţie (bărbat, 25 de ani, Luncani). 

Vin facturi şi n-avem bani. De acolo încep şi certurile, de la bani... Indiferent, nu patiser, 

şi necalificat aș merge la lucru. Oriunde, numai să ai de unde să aştepţi în 15, sau la 

sfârşitul lunii, bani, ceva. Asta îi mai principalul pentru noi. Că vezi, că lipsa banilor..., 

de acolo-s vin despărţiri şi tăt (femeie, 27 de ani, Luncani). 

Spun că dacă faci carte ai parte, dar nici cu carte nu mergi departe, ori că ai trei 

facultăţi, ori că ai patru facultăţi. Dacă ajungi la un patron..., e jalnic (bărbat, 35 de ani, 

Luncani). 

Comuna Grădinari din județul Caraș-Severin (până în 1965 purtând numele de Cacova) are în jur 

de 2200 de locuitori, dintre care s-au declarat de etnie romă în jur de 300 de persoane. Prin 

proiectul „Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața muncii” aici a fost organizat 

un curs de croitorie pentru femei.   

Ne bucurăm, şi vreau să mulţumesc totodată Asociaţiei Femeilor Ţigănci din Timişoara, 

Dvs., Asociaţiei Parudimos pentru buna colaborare, şi ne dorim să colaborăm şi pe viitor 

şi să încercăm să realizăm cursuri, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Ne bucurăm 

de sprijinul şi susţinerea Dvs. Fetele sunt foarte receptive, şi chiar am descoperit că au 

abilităţi în acest sens. Și cursul de croitorie este binevenit, căci înainte aveam în comună 

o firmă italiană de croitorie, unde femeile erau angajate ca muncitoare necalificate. 

Firma a dat faliment, dar dacă se mai deschide ceva asemănător, ele vor avea deja 

calificări (femeie, 28 de ani, Grădinari). 

Toată lumea vorbește limba romani aici. Suntem neam de ţigan. În regiunea asta a 

noastră nu prea sunt căldărari. Unele îs măritate cu căldărari, dar... Suntem ţigani 

originali. Bunicii se mai ocupau cu cai. Dar nu contează neamul. Limba am învăţat-o 

acasă, în familie. Care cum se naşte, ştie ţigăneşte. Dar de exemplu fata mea s-a născut 

şi nu ştie ţigăneşte, aia numai româneşte vorbeşte, nu înţelege pe ţigăneşte. Mai avem 

părinți care se sustrag din sîrbi. ... Înainte nu trebuia a noră româncă, român la ţigani. 
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Dar acuma ne-am mai modernizat şi noi. Bine că fetele noastre sunt modernizate, nu mai 

rămân cu fustele lungi cum era înainte, cu cercei mari, cu aurituri pe ei, nici atât. Fata 

mea şi a vândut cerceii, că nu-i place. Și nici noi nu mai purtăm haine din alea, suntem 

mai românizaţi... O fost şi la noi tradiţia aia cumva, ca fetele să se mărite de tinere. Dar 

acuma fiecare cu viaţa lui, ce vrea. La noi în familie nu e aşa ceva. Dacă ea vrea să fie 

cuminte, e cuminte, iar dacă nu, nu (femeie, 19 ani, Grădinari).  

* 

Pe baza discuțiilor de la interviurile de grup realizate în cele două sate cu beneficiari ai unor 

cursuri de calificare, putem identifica următoarele probleme generale cu care se confruntă 

populația rurală. Aceste probleme sunt legate de restructurarea economică de după 1990 din 

România, în urma căreia s-au desființat unitățile de producție aferente agriculturii socialiste fără 

crearea unor structuri care să asigure locuri de muncă pentru populația locală.  

 

1. Desființarea cooperativelor agricole de producție, care asigurau locuri de muncă în 

cultivarea pământului, la fermele de animale sau la stațiile de mecanizare inclusiv pentru 

forța de muncă necalificată.   

Au desființat fermele, s-au dat vite la fiecare membru care a lucrat la CAP, li s-o dat câte o vită, 

deci s-o împărţit aşa (bărbat, 51 de ani, Luncani). 

S-au vândut tractoarele, tăt SMA-ul, tăt, tăt. Era mai bine înainte, că aveam loc de muncă, cât 

de cât. Acuma vedem diferenţa între democraţie şi ce a fost înainte, care e mai precară dintre 

cele două. În democraţia asta stăm pe marginea şanţului (bărbat, 35 de ani, Luncani). 

Era mai bine înainte când era colectivul. Erau lucrate pământurile, nu erau pustiu. Dar acuma 

situația este nasoală. Pământul e o sărăcie. Locuri de muncă ne trebuie, nu pământuri (femeie, 

27 de ani, Luncani). 

 

2. Împroprietărirea unora cu pământuri, pășuni și păduri, unde persoanele fără proprietăți au 

lucrat cu ziua până nu demult, pentru ca în ultimii ani, în urma înstăririi celor cu 
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proprietăți și mecanizarea agriculturii la scară mică, să nu mai fie nevoie de forța lor de 

muncă brută. 

De când a tăiat socialul nu suntem asiguraţi. L-a tăiat pentru că avem mașină. Acum n-avem 

venit, n-avem nimic. Mai prindem de lucru, cu ziua, asta nu e ruşine. Orice, orice, ca să ţii 

familia de pe o zi pe alta... Să-ţi dai copiii la şcoală... Și ca să supravieţuim. Îs doi copii la 

şcoală, nu-i nici un venit. Locuim cu soacra. Noi nu am fost plecați în străinătate. Sunt oameni 

care au pământ mai mult, dar acum și-au luat tractoare, și nu mai cheamă oamenii la lucru cu 

ziua (femeie, 31 de ani, Grădinari) 

Ajutorul social şi alocaţia la copii, asta avem ca şi venit. Pentru alocație soţul trebuie să lucreze 

niște ore, nu eu, au am copii sub 7 ani. Deci nici soțul nu are de lucru aici acasă, doar aşa prin 

sat, la unul, pe la altul. Are oamenii la care merge, și mai are şi prieteni, mai are şi la 

construcţii. Și mai la agricultură... La spart de lemne, săpat de grădini, așa (femeie, 26 de ani, 

Grădinari).  

 

3. Lacunele legislative privind împroprietăria de la sate și confuziile create în aplicarea lor 

aleatorie (în urma cărora terenurile agricole atribuite foștilor membrii de CAP pe baza 

unor adeverințe dar fără acte de proprietate, în 2010 au fost luate înapoi de către 

primării).   

În 2007 au mai suplinit pământul primit înainte cu 50 de hectare, pentru fiecare şi ăştia cu 85 de 

ari care au lucrat pe pământuri comune pe vremea lui Ceauşescu, au avut 85 de ari, dar acuma 

au fost deposedaţi, dar ilegal. În 20 de ani nu s-o putut face titlu de proprietate (bărbat, 48 de 

ani, Luncani). 

E vorba despre oamenii care lucrau la CAP, nu numai romi. Așa noi am avut ceva pământ 

extravilan, 85 de ari şi ăla l-am dat la unitarieni să îl lucre, şi anul ăsta ni-o venit hârtia în casă, 

contractul de pământ, şi o făcut un X pe foaie. Şi o zice, cu regret, dar vi s-o luat cei 85 de ari de 

către Primăria Luna. Avem o adeverinţă din aia când ne-a dat pământul. Dar nu l-am avut făcut 

proprietate personală, niciodată.... Noi am lucrat câţiva ani la CAP, în Luncani şi am primit 

cadou pământul ăla (femeie, 27 de ani, Luncani). 
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Deci nu cadou, că era conform Legii din 1991, este legea respectivă care spune că fiecare 

persoană care a lucrat în cadrul CAP-ului va fi împroprietărită cu o suprafaţă de teren. La noi a 

fost terenul mai mult, a fost 85 de ari. Dar nu s-o eliberat titlul de proprietate de 20 de ani, 

numai adeverinţa aia.... Încă e valabilă adeverința aia, eu m-am interesat, urmează Primăria să 

facă un inventar despre câte suprafeţe de pământ are, şi ce rămâne să distribuie, am cerut eu 

personal, care reprezint oamenii săraci, să facă dreptate. Dacă le dă 20-30 de ari... Rămâne la 

mâna Comisiei Fondului Funciar de la Primărie. După ce s-o bătut cu ăştia care au titlu de 

proprietate pe harta topografică, și cei care trebuiau, au fost puși în posesie, se va face un 

inventar cu suprafaţa de pământ. Ce va rămâne, au zis că se împarte între cei care au avut 85 de 

ari. Nu ştiu cât va rămâne... Acuma s-o eliberat câte 50 de hectare. Aicia o venit un Bánffy, şi o 

făcut actul de titular şi trebuie să-i dai 50 de hectare. La biserica reformată încă 50, la ortodocşi 

încă 50, şi atuncia plătesc ăştia mai săraci... Domnul, ca moştenitor din partea lui Bánffy... Am 

înţeles că aicia la Luncani are un proiect la... Deci este hartă totpografică făcută acuma, pe tăt 

teritoriul, şi o fost parcelat între ăştia cu titlu de proprietate. Ceilalți, foștii membrii CAP n-au 

fost niciodată trecuţi pe hartă (bărbat, 48 de ani, Luncani). 

Am folosit terenurile alea, până anul trecut. L-am dat în arendă, la un italian, dar marea 

majoritate l-o dat. Şi o zis că lucrează el şi ne dă cereale, bani, ce dorim. Şi acuma de vreo lună 

de zile, o venit o scrisoare că s-o luat pământul, l-o luat Primăria. S-o anulat contractul cu un X, 

vi s-o luat Primăria Luna pământul, le 85 de ari. Înainte primeam cereale, bani. Anul trecut ne-

am înscris pentru bani, ne-a dat bani. No, fiecare ce dorim să o avem. Dar acuma nu mai dă 

nimica, că s-o anulat, no, în fine. Terenul e gol deocamdată.  Nu se ştie doamnă, nu se ştie ce va 

fi, nu (femeie, 27 de ani, Luncani). 

Prea puţini au primit pământ aici, prea puţini, câţiva da, dar puţini. S-a dat de la Consiliu, 11 

ari. Romii nu au avut pământ ce să primească înapoi. S-au dat 11 ari petru numărul de casă, 

pentru mai săraci. Pământurile erau peste tot în sat, pe câmp, cum s-a nimerit. Dar nu au făcut 

act de proprietate. Şi acum le ia înapoi care a fost şi n-or mai căutat la timp, bătrânilor l-or luat, 

pentru că n-a fost cine să caute în timpul ăla, noi n-am fost aici. ... Era bine, măcar puneai un 

porumb, pentru ca să ai pentru pasăre. (femeie, 26 de ani, Grădinari) 
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4. Desființarea fabricilor din orașele apropiate, sau restrângerea activității acestora, unde 

oamenii de la sate făceau naveta în perioada socialistă și câțiva ani după 1990.  

Problema este că singura întreprindere, Combinatul Metalurgic nu funcţionează, sunt 

restructurări, deci practic în zona respectivă nu mai reuşeşti să ai un loc de muncă, deci asta e 

problema (bărbat, Luncani, 40 de ani). 

Pe vremea noastră o fost mult mai bine, dar acuma e mai rău. Când dai că eşti de etnie romă, 

cam... Sudor am lucrat la Ocna Mureş, la uzină, dar s-o închis. ... A fost mai bine, pentru că 

atuncia totuşi o pus bază de tineret, le-o dat locuinţă la Câmpia, la bloc, încoace-încolo, dar 

acuma nici o bază nu mai pune pe tineret. Am şi eu acasă, două fete care nu lucrează în moment 

nicăria. Ar mere, au şi lucrători în comerţ, au patiser, dar degeaba mergi în şcoală, că tăt nu ai 

acces la un serviciu stabil (femeie, 50 de ani, Luncani). 

 

5. Companiile private mici din străinătate, care au deschis câte un atelier de producție în 

zonele rurale (folosind forța de muncă necalificată ieftină), au dat faliment într-o perioadă 

scurtă fără asigurarea drepturilor aferente pentru foștii angajați.  

Eu nu am copiii, nu sunt căsătorită. Lucrez la o firmă italiană, care face piese de iacht. Mai 

mari, mai mici, deci piese. Din 2006, când o venit aici la noi, Luncani s-a deschis, s-o mutat 

adică. M-am dus şi am încercat şi m-am angajat. Ca şi muncitor necalificat sunt angajată. Sunt 

câteva persoane, nu sunt mulţi, vreo 40 în tăte firma. Mai mult femei. Multe lucrau deja, firma 

asta demult lucrează, numai că o fost în Câmpia Turzii şi s-o mutat aici. Au venit cu muncitorii 

cu tot, de aici ne-au luat doar pe puțini dintre noi (femeie, 47 de ani, Luncani). 

Tot aşa, am lucrat la combinat, am fost în Spania, m-am întors, asta e. Și am lucrat la 

termopane, aicia în Luncani. S-a închis, şomaj... (bărbat, 30 de ani, Luncani). 

Eu sunt de la Rafnic, şi eu am lucrat la pantoferie, dar n-am lucrat la croitorie, numai la păpuşi, 

am făcut feţe, l-am croit. Şi dacă s-a lucra aşa ceva, ar fi bine, dar degeaba. Şi în confecţii dacă 

lucrezi, dacă n-ai fost calificată, cu un salariu de 400 de lei lucrezi... Aiciea la noi în sat a fost, 

un italian, şi acuma a dat faliment, deci a fost foarte multă lume, care a lucrat la el. Trebuia să 

deie somaj, nu ne-a dat nici somaj. Erau foarte multe femei, dar nu scotea nici producţie care 

trebuia. Și a plecat (femeie, 36 de ani, Grădinari).  



19 

 

O vreme am lucrat la atelierul acesta italian de confecții, fără două zile am avut un an de zile 

lucrat, Jeans SRL se chema firma. Aveam carte de muncă. Trebuia să-mi dea șomajul după ce a 

dat faliment. Îmi trebuia un an de zile pentru ca să iau 6 luni de șomaj, că atunci a fost prima 

dată când am fost angajată. Dar el a dispărut. Şi când m-am dus acolo, am făcut o grămadă de 

drumuri, Bocşa, Oraviţa, Reşiţa, l-am căutat, că peste tot or avut ei sediul lor. Dar acolo nimeni 

nici nu ştia dacă exist. Nimeni nu mă băga în seamă.... Acolo, pe atunci, făceam blugi, fuste de 

blugi, pantaloni de blugi, toate se făcea numai din blugi. Asta a fost în 2007-2008 (femeie, 28 de 

ani, Grădinari). 

 

6. Lipsa acută a investițiilor private, lipsa politicilor guvernamentale privind dezvoltarea și 

susținerea agriculturii, și lipsa locurilor de muncă în zonele rurale.  

Asta îi, peste tăt este foamete. Eu sunt angajat, dar nu lucrez. Că e o firmă fantomă (bărbat, 25 

de ani, Luncani). 

O început în decembrie, s-o lucrat şi după aceea s-o întrerupt pe perioada de iarnă. Și  va 

continua. Acuma nu i-au nimic. Nici salar, nici șomaj.  A zis că se întrerupe lucrarea şi să 

aşteptăm până când începe (bărbat, 51 de ani, Luncani). 

Nu prea mai găsești de lucru în sat, pentru că sunt foarte mulţi oameni care-şi lucrează ei 

pământul, nu se mai dă de lucru la alții ca noi. Doar să te duci tu şi să iei şi să lucri, nu se mai 

poate, nu. No, sămănatul, aratul e foarte scump (femeie, 26 de ani, Grădinari) 

Acuma sunt problemele astea pe agricultură, se pare că va fi o chestie de viitor, deci investiţia în 

agricultură. Sunt multe terenuri, care sunt de lucrat. Şi aicia nu ştiu, asocierile într mai multe 

persoane. Este acuma un program de finanţare pe agricultură, o strategie mai nouă ca să 

sprijine oamenii (bărbat, 25 de ani, Luncani). 

Şi asta e o discuţie, lungă şi veche. Povestea Legea 18, din 1991. S-au făcut aranjamente, la 

nivel local. Unii au primit terenuri, iar alţii, care au vrut să lucre, n-au avut terenuri, că i l-a 

luat (bărbat, 51 de ani, Luncani). 

Ăştia au stricat în doi ani, ce s-a făcut sub Ceaușescu în 40 (bărbat, 35 de ani, Luncani). 
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Imediat după revoluţie aici au fost 1200 de capete de vite, ceea ce n-o fost prin jur, și acum abia 

mai sunt câteva (bărbat, 51 de ani, Luncani). 

 

7. Lipsa de preocupare și/ sau de capabilități din partea autorităților locale în materie de 

implementare de proiecte europene în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, și lipsa 

capitalului economic, social și de resurse umane necesare lansării unor afaceri particulare 

în domeniul agriculturii.      

Primăria nu este în stare să facă astfel de proiect, Primăria nu e capabilă. […] N-avem 

dispensar, n-avem Poştă, nu e capabilă Primăria să ne facă (femeie, 50 de ani, Luncani).  

Auzi, nu putem băga pe capul Primăriei şi de ce? Dispensar o fost, o fost retrocedat Parohiei 

Reformate, conform Legii nr. 1 a retrocedării. Acuma e în construcţie noua grădiniţă, noul 

dispensar, acolo lucrează şi cam până la anul vor fi finalizate, dispensarul şi grădiniţa. Deci pe 

aci i-o dat afară. Deci nu poţi să aduci altul. Primăria o scris un proiect european, şi uite, au 

început să construiască (bărbat, 48 de ani, Luncani). 

Şansele sunt foarte mici, vinera a fost o întâlnire şi s-au explicat. Vor deschide asta 6.2. în iunie, 

dar banii îs foarte puţini. Acuma există şi finanţare pe IMM-uri. Dar acolo este programul 

guvernamental pe 10 mii de euro, şi trebuie să vii cu o finanţare din partea ta, fie că eşti 

persoană fizică, fie că ai organizație (bărbat, 51 de ani, Luncani).  

* 

Pe lângă problemele generale menționate mai sus, participanții la aceste focus grupuri au mai 

vorbit și despre problemele specifice ale persoanelor de etnie romă. 

 

1. Stigmatizarea și tratamentul lor nejust ca persoane aparținând etniei rome de către 

autorități, companii/ angajatori, și populația majoritară în general, ceea ce le creează un 

dezavantaj în plus față de majoritarii români sau maghiari locali care trăiesc în condiții 

economice precare similare.  

Da, dar nu numai la lucru, deci oriunde mergi, de exemplu când te duci la Poştă, şi deja cum te 

vede când stai la rând, deja cum te vede lumea că eşti de ţigan, deja fereşte şi stă la o parte. 



21 

 

”Astea ce-s, animale?” Deci asta, noi romii, nu trecem de asta niciodată (bărbat, 42 de ani, 

Luncani). 

Deci aicia, acuma mai fac o comparaţie, nici naţionalitatea română, nu pot să zic că o duc mai 

bine, nici chiar maghiarii, eu i-o cunosc şi pe ei, că trăiesc între ei. Acuma cursurile de 

calificare cred că le-au făcut pentru romi. Dacă stăm să analizăm aicia, vă spun, cu ajutorul 

cursurilor de calificare s-au ridicat mult, mult, mult (bărbat, 48 de ani, Luncani). 

Locuri de muncă s-ar mai găsi, că sunt şi în ziare puse, chiar am văzut, la o casă în Cluj de 

exemplu, menajeră, din ăsta..., şi acolo ar fi bine, că ziua şi noaptea stai acolo. Dar dacă te vede 

că eşti de etnie romă, nu te ia... Se deschide la Floreşti ceva centru pentru îngrijire bătrâni, şi 

scrie: ”Angajăm acum.” Dar când te vede că eşti de etnie romă, nu te ia. Am găsit ziarul,  și 

chiar astăzi am sunat acolo, la un vecin şi am întrebat. Vecinul m-a zis: ”Ai auzit tu de rezidenţa 

asta în Floreşti, că fac angajări? Fac angajări, dar încă nu s-o deschis.” Dar ei vor să aibă un 

număr de angajaţi. Dar zice ”Nu ştiu dacă ia de etnie romă.” Na! Asta îi, deosebire mare. Parcă 

etnia romă n-ar avea suflet să lucre, să aibe. Trăim în România, avem aceaşi drepturi, maghiarii 

ca şi românii, nu? (femeie, 32 de ani).  

Țiganii ca patiseri?!? Cine ar lua de la ţiganii patiserie? (bărbat, 25 de ani, Luncani) 

Soţul iară nu lucrează, a fost aici să caute de lucru, dar din cauză că e ţigan, nu primeşte... I-au 

spus într-un fel că na..., deci persoanele ca noi nu se pot implica acolo, deci... Şi am întrebat 

atuncie că din ce cauză şi au spus că nici nu vor ţigan acolo, să lucreze acolo. Atuncia m-o mai 

trimis pe mine, pentru că m-au văzut cu nişte fete, pentru că am lucrat aici la confecţii, şi au 

spus să mă duc eu acolo. La Bardo, o firmă ceva francez-italian, nu ştiu ce îi, dar se ocupă nişte 

români de ea. O fermă de animale. El a vrut să meargă, dar pe el nu l-au primit (femeie, 28 de 

ani, Grădinari). 

 

2. Problemele femeilor de etnie romă care decurg nu doar din starea materială precară și 

discriminarea din partea societății majoritare, ci și din aranjamentele ce țin de ordinea de 

gen predominantă în familiile lor și traiectoriile de viață feminine prescrise de aceasta.   
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Sunt eu, soţul, socrii, copiii, și un nepot de al soţului, care e la şcoală la Reşiţa. Primul copil l-

am avut la 18 ani. Şi după aia au venit toţii, unul după altul, cea mică acuma are un an şi 8 luni. 

Şi acuma iarăşi sunt însărcinată... Aşa o fost să fie, pentru că tot aşa am avut ceva probleme și 

nu am putut să iau pilule, după pastile am avut dureri foarte mari... Medicul acum mi-a zis că 

am gemeni. Dar eu sper să nu fie, deci acolo au spus că după testele lor pare să fie doi. Stăm 

într-o căsuță mică, o bucătărie, două camere, un coridor. Suntem necăjiţi, dar mai mult de atâta 

nu se putea face. Cu ziua munceşti, doar ca să supravieţuieşti. Dacă vine o femeie şi te cheamă, 

”Am nevoie la un săpat, la un spălat la un covor, la şters la geamuri...”, orice, ce e legat de o 

muncă, mă duc. Sunt care au nevoie, sunt care ne mai cheamă. Într-un fel mai am mare noroc şi 

cu soacra, că ea iarăşi e foarte puternică, are 71 de ani, dar e în putere şi mă ajută foarte mult. 

Ea cât stă acasă cu copii, eu mă mai duc la lucru, şi eu şi socrul meu, avem o cocie şi un cal, ne 

mai putem deplasa, mai facem câte un ban în plus (femei, 28 de ani, Grădinari). 

Eu am patru clase. Pe vremea aceia a plecat tata dincolo şi când ne-am întors în ţară, colegii 

mei erau a V-a şi n-au vrut să mă mai primească, pentru că era o lună şi ceva de întârziere. Şi 

am renunţat, pentru că n-am putut să merg cu colegii mei, pentru că ei deja erau în a V-a şi am 

renunţat să mai merg. Cu toate că cu şcoala n-am avut probleme, deci am învăţat destul de bine. 

Dincolo n-am făcut şcoală, că n-am stat decît 2-3 luni, deci n-am stat să spun ani de zile. Şi am 

rămas aşa. Şi la noi, la romi, nu prea sunt cu şcoala femeile, în general îs casnice, în general. 

Deci eu de exemplu n-am fost niciunde plecată, tot timpul cu copiii acasă, casnică, şi atâta tot. E 

greu şi aia, că e muncă. Mai târziu cu copiii, să-şi facă temele, să înveţe bine, perioada asta este 

grea, trebuie să-şi urmeze o şcoală în viaţă, că-s băieţi amândoi. Mai femeile mai merge să stea 

acasă, dar ei ca băieţi nu. Cel puţin măcar să-şi ia permisul de conducere (femeie, 33 de ani, 

Grădinari). 

Am doi băieţi, unul șapte ani face acuma în octombrie 2011, şi unul face cinci ani acuma în 

august. Stau cu părinţii, am fost căsătorită legitim cu el, el este din Caraş, am stat 10 ani cu el. 

Acolo am fost noră la părinţii lui. Şi acuma el s-a mutat aicia, a cumpărat o casă şi iară ne-am 

despărţit, pentru că el e un om mai violent. Şi am doi copii cu el. Și am avut probleme... Cursul 

tot aşa, prin Cristina l-am aflat, ea ne-o înscris, ea m-o pus pe mine aicia la şcoala asta. Eu am 

o diplomă de 8 clase, am terminat 8 clase. N-am lucrat niciunde, am stat acasă cu copii, i-am 

crescut. Stat acasă, n-am avut unde să lucru. N-am continuat școala pentru că m-am căsătorit. 
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Tata e român, din Satu Mare, mama e ţigancă şi eu am făcut 8 clase. Am terminat 8 clase. Şi 

după aia m-am măritat, pe la 16 ani. Şi am doi băieţi şi n-am nici un lucru terminat, am stat 

casnică acasă. Împreună am cumpărat casa, dar banii de la el îs. Nu am divorțat legal, tot 

căsătorită sunt. Acum el a rămas în casa noastră, şi a luat şi copiii de la mine, pe amândoi. Ce 

să fac, dacă ei nu vor să stau la mine? Am vorbit şi cu Cristina şi asta va rămâne să decidem eu 

cu Cristina ce să fac cu divorțul și restul. Dar nu am bani ca să pot să am un avocat, eu stau la 

părinţii acuma, stau la mama mea şi la tatăl meu. Viaţa e mai complicată. Ce viaţă să mai 

refac? Cu timpul poate, dar copiii ştii cum îs, nu pot să-mi las copiii fără să nu îi văd, sau să nu 

aud de ei, n-aş putea. Eu aş putea să mă duc oriunde la lucru, eu n-am probleme să mă duc, cum 

să vă explic, mai ales că copii tăt nu trag la mine, dar...  Dacă copiii nu vor să steie cu mine, nu 

pot să îi oblig (femeie, 25 de ani, Grădinari). 

 

* 

 

Confruntându-se cu aceste probleme, oamenii caută soluții individuale sau de grup, printre care 

înscrierea la cursurile de calificare oferite de organizațiile civice prin proiecte europene este doar 

unul, și nu neapărat cel de la care speră schimbarea radicală a vieții lor. Pe primul loc al soluțiilor 

agreate atât de femei cât și de bărbați, se află plecarea în străinătate, chiar dacă ei optează pentru 

această strategie sub constrângerile condițiilor precare de acasă, și chiar dacă ea este plină de 

multe necunoscute și riscuri. 

  

1. Plecarea în străinătate 

Deci trebuie să te duci dincolo, medici, doctori, cercetători, tăţi. Aicia rămân chiar care n-au 

putut să plece (bărbat, 35 de ani, Luncani). 

Unde am lucrat înainte? Deci până în 2005 am lucrat la un combinat metalurgic. Am fost 

maşinist trăgător, la cabluri de înălţime. La începutul lui 2005 m-am dus în Spania, până în 

2007. Acolo am lucrat în construcţii (bărbat, 38 de ani, Luncani).  
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Pentru multe familii a fost un ajutor şi plecatul în străinătate. Şi cine a plecat, nu primeşte 

indemnizaţie. […] S-a schimbat legea cu venitul minim garantat, şi acolo sunt măsuri mult mai 

drastice şi din greu numai greu o să fie, din păcate (bărbat, 25 de ani, Luncani). 

Eu am fost în Germania. Acuma nici plecatul în străinătate nu e nici chiar uşor, deci trebuie să 

cunoşti, trebuie să te cunoaşte cineva, că altfel aşa, să te duci şi să cauţi de lucru unul singur, nu 

prea merge  (bărbat, 25 de ani, Luncani). 

Cu anii ăştia de acuma nu mai am şansa, unde să plec, unde să mai fac ceva? (bărbat, 35 de ani 

Luncani). 

Mulţi au plecat şi au venit cu sicriul sigilat acasă (bărbat, 35 de ani, Luncani). 

Când am plecat dincolo cu soțul, copiii erau cu mama, cu tata, cu fratele meu. Am stat 5 ani şi 

după 5 ani am revenit. Am fost în Spania. După aia a venit fratele meu, a venit cumnata mea şi 

am stat. Am avut acolo neamuri, aşa, verişori, am mai avut aşa prieteni, şi am avut şi noi... Am 

ştiut că mergem în Spania, am ştiut că mergem la muncă. Am făcut mai multe, mai multe treburi 

acolo. Cum să vă spun..., trebuie să spun, că am fost la cerşit, da, acolo am fost.  Bărbatul meu a 

fost la construcţii. Acolo nu locuiam în tabără, am avut locuinţă, deci am plătit chirie, ca 

fiecare. Noi n-am stat în caravană, n-am stat la colibă, cum stau ăştia în Italia, nu. Eu stăteam 

câte 3-4 luni, veneam acasă la copii, iar mă mai duceam, iar mai veneam la copii. Fratăl meu 

iară, când mă duceam, vinea el acasă, şi uite, aşa. Acasă pământ n-avem, nici animale nu mai 

ţinem acuma. Mai plecăm, mai venim acasă, nu se mai poate animale. Aici n-avem venituri. Asta 

este soluția. Să plecăm din când în când. Normal, după 3-4 luni iară mergem. Până atunci mai 

avem şi social. Asta e, sunt probleme acasă (femeie, 43 de ani, Grădinari).  

Avem familie mare. Ei sunt trei fraţi, și soacra mea, și două cumnate, stăm în aceeași casă. 

Socrul meu e despărţit de ea. Dar acum nu-s acasă, îs plecaţi pe dincolo, cumnatele mele. Numai 

eu sunt acuma acasă. Și eu am fost plecată în Franţa. În ianuarie am revenit. Am stat un an 

jumate. Am mai fost acasă, şi în august, anul trecut, am fost, iară am plecat. Acolo am stat 

acasă, nu am cerşit, că nu mint. Am plătit chirie... Nu am găsit de lucru, că dacă găseam, 

mergeam, mergeam. Mai cumpăra soţul maşini, mai vindea... dar nu le ducea acasă, acolo lua 

de pe internet, le vindea la alt ţigan, mai la fier, la cupru. A fos și fetița cu noi. Pe ea am înscris-

o la şcoală şi anul asta trebuia să o dau, dar uite că n-am plecat. Dar o să plecăm... Cred că 
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stau aicia până la terminarea cursului. Că nu mă-nscriam dacă nu vroiam să termin. În toamnă-

iarnă plecăm iară (femeie, 26 de ani, Grădinari). 

Când plec la muncă în Italia, sezonier, copilul cel mic îl las cu părinţii mei, pe ceilalți trei care-s 

de școală îi luăm cu noi. Dacă nu plecăm, nimeni nu ne angajează aici, nu avem salarii, trebuie 

să plecăm, nu? Mai ales că fiica ceea mică e bolnavă, trebuie să facem nişte bani pentru 

operaţie. Mergem sezonier, de două ori pe an, la cules şi la tăiat, tăiat vie. Sezonier, pentru că 

fratele meu e acolo, cumnatul meu e acolo, copiii sunt la şcoală acolo şi mergem la ei. Au 

apartament unde să stăm... Mai plătim şi noi, că şi ei plătesc chirie, mai dăm şi noi câte 100 de 

euro, dar nu e aşa mult. Şi suntem plătiţi pentru ore la patron, cu contract de muncă pe o lună, 

sau cât stăm, o lună jumate. Totdeauna ne sună cumnatul meu că e lucrare şi mergem, ori eu 

singură, ori cu soţul, ori cineva dintre noi, dar tăt mergem. Deci nu mergem aşa la ghici, că nu 

putem să lăsăm copiii acasă. Să mergi la ghici şi să nu faci nimic, nu se poate (femeie, 30 de ani, 

Grădinari). 

Sufăr de o boală foarte grea, am avut cancer. Am fost de 5 ori operată. Acuma în 24 mai, trebuie 

să mă duc în Franţa înapoi la control. Acolo m-am operat şi acolo trebuie să mă duc înapoi la 

control.  N-am fost de un an de zile la control.... M-a prins poliţia şi m-o trimis acasă din 

Franţa. Şi o pus interdicţie bărbatului meu şi n-am putut să mă mai duc afară. Cu forţa ne-a 

trimis acasă, da. Adică n-ar fi avut drept să mă trimită acasă nici pe mine, nici pe bărbatul meu, 

că bărbatul meu nu poate să se culce noaptea fără mască, că el are oxigen acasă. No, dar din 

păcate am picat şi noi într-o gaşcă şi ne-o pus şi pe noi să venim acasă. A fost o razie. Şi ne-o 

rămas acolo pastile, ne-o rămas acolo toate lucrurile ce am avut, nimica n-am putut lua. 

Bărbatul meu n-are tratament, eu n-am tratament... Noi n-am făcut rău nimica. Au fost alţi 

ţigani, au avut nişte belele şi noi o trebuit să stăm cu ei vreo 3-4 zile. Chiar atunci a venit razia, 

şi ne controlau, şi pe soacra mea şi pe tăţi. Dar noi de Franţa avem nevoie, nu o altă ţară, că 

acolo e tratamentul. Şi acolo suntem de 10 ani, în 2001 am plecat prima oară... ne-am dus acolo 

pentru sănătate. Ne-am mai dus şi noi la lucrat, dar n-am găsit, e foarte greu să găseşti de lucru, 

dacă n-ai ceva la mână, e foarte greu. Toată lumea ne-a întrebat dacă avem ceva, ce meserie 

avem. Ce meserie să avem? Suntem acasă, lucrăm pe pământ, pomme du terre, cum le spune ei, 

la cartofi, la varză, la din ăştia. În Franţa am avut toate actele şi asigurarea, am avut de acolo şi 

nu plăteam tratamentul. .... A fost o perioadă grea la început când am plecat, am avut o 
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săptămână, după operaţia din România şi am plecat în Franţa şi m-am culcat pe jos, sub poduri. 

Și apoi am stat în caravană, am stat la case abandonate, dar vinea poliţia peste noi, ne dădea 

afară, ne scotea afară de pe autobandă. Nu noi spărgeam casele, erau sparte, ne băgam noi aşa, 

deci unde nu locuia nimeni, trebuia ca să spargi ca să intri. În Lyon, în Lyon am stat așa 6 ani. 

Asta s-a întâmplat şi înainte de 2008, să vină poliţia şi să ne alunge, să spargă caravanele, dar 

înainte nu ne trimiteau acasă. Acum, ultima oară, eram operată, cu bandajul după mine, 

bărbatul meu cu oxigenul după el. Aşa în stradă ne-au aruncat... Pe toată lumea, eram în jur de 

40-50 de persoane. Au pus cătuşe pe mână, ne-au pus pe jos, pe rând. Eu am făcut 24 de ore, 

bărbatul meu a făcut 48, copii 5 ore, în arest. Am dat declaraţii. Întrebau că de ce am venit în 

Franţa, că ce facem acolo şi tăt aşa. Dacă vedeau că eşti la cerşit, te trimiteau imediat, ştiau că 

despre ce e vorba, că n-ai nici un Dumnezeu pe acolo, te punea la rând şi te trimitea acasă. 

Dacă te prinde poliţia așa, te pune pe un autocar, deci îți plăteşte cheltuiala asta, dar nu te 

plăteşte pe tine ca să pleci de acolo (femeie, 44 de ani, Grădinari). 

Acolo era o franţuzoaică, era căsătorită cu un român. Şi ea a făcut tot posibilul, deci ca să 

putem merge acolo..., deci acolo se duceau copii la şcoală, mi-o făcut şi alocaţie la copii. Acolo 

copiii făceau foarte multă şcoală, deci mergeau la şcoală dimineaţă la 8 şi veneau la 12, stăteau 

până la 2, de la 2 iară până la seara 6. Făceau şi lecţiile şi primeau şi mâncare. Numai că 

dormeau seara acasă, dormeau lângă mine... Asta a fost în 2008. Şi atunci au fost ceva 

probleme, am avut probleme, pentru că am vrut să fie totuşi ceva mai mult şi mai bine, şi am 

avut probleme cu poliţia şi trebuia să plecăm de acolo. Prima dată am trimis soţul cu copiii 

acasă, au venit acasă. Iar eu am făcut..., bine, deci n-am făcut numai eu, deci a făcut asta foarte 

multă lume, deci... Ne dădea nişte bani din bancă, deci nimic fals, absolut nimica, că-ţi trebuia 

un cont în bancă. Dar eu nici nu prea am ştiut că ce este asta, şi am luat cum se spune la noi: o 

ţapă. N-am înţeles despre ce e vorba, dar am intrat într-o oală foarte adâncă. ... Am mers la 

bancă cu ea, acolo am semnat nişte acte. Bineînţeles că nu ştiam ce scrie acolo, că se scria în 

franceză, dar părea un contract de muncă. Şi atuncea, după vreo lună de zile, mi-o venit un cec, 

un cec de 60.000 de euro. Am ridicat CEC-ul şi a doua zi dimineaţa a venit poliţia. A venit 

translatorul, m-a întrebat că ”Uite, au venit la tine, am fost anunţaţi. Ai făcut fals, deci uz de fals 

şi excrocărie.” Ce să ştiu? Eu n-am ştiut nimica. Deci ea a făcut, persoana aceea, care m-a dus 

la bancă, pentru că ea s-a pus clauza mea, deci s-a pus ca să aibă prioritate în bancă, fără mine, 
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putea semna şi putea să scoată banii fără mine. Pe urmă m-au dus la judecata, m-au judecat. Am 

avut avocat din oficiu, de acolo. Deci mi-au spus să spun tot adevărul, tot ce s-a întâmplat, că 

dacă nu spun adevărul, va fi şi o minciună, şi atunci va fi mai rău. Şi i-am spus exact ce s-a 

întâmplat. Şi atuncea pe ea o arestat-o şi mie mi-o dat drumul acasă. Așa, nu mai am voie să mă 

duc în Franța, dar nici nu mai vreau, absolut nu. Soţul poate să meargă, dar el fără mine acolo 

nu poate. Numai dacă mă duceam eu, eu mai ştiam limba, mă mai duceam la o femeie la lucru. 

Şi la cerşit făceam bani, 60-70 de euro. El n-avea ce să facă (femeie, 32 de ani, Grădinari).  

Soţul nu lucrează niciunde, mai merge pe dincolo, îşi mai găseşte sezonier de lucru, doar atât. Şi 

eu rămân acasă cu copii. Am fost anul trecut două săptămâni în Germania, la cumnata mea, 

deci în timpul vacanţei cu copiii, atât. De lucru ne-am putea găsi în Germania, dar ne trebuie 

casă. Și-ţi trebuie bani să-ţi plăteşti şi înainte, 2-3000 de euro, ca un fel de cauţiune, că nu strici 

sau ştiu eu ce în casă, la hotel. Eu dacă aş pleca, aş lua şi copiii, i-aş înscrie la şcoală şi 

atuncia..., măcar două haine le trebuie. Nu pot să merg şi să-mi duc copiii şi să dorm doamne 

fereşte pe unde. Ei sunt învăţaţi foarte bine, să aibă o oră de somn, o oră de masă, deci..., na, să 

aibă confort cât de cât, o baie. Aici acasă avem condiții. Nu extrem de bune-bune, dar oricum, e 

casa locuibilă, rămasă de la socrul meu, deci de la părinţii lui (femeie, 33 de ani, Grădinari). 

 

2. Înscrierea la cursurile de calificare disponibile în zonă  

Când am fost acolo cu Florina, fiecare a fost întrebat ce doreşte să facă, ce curs. Şi o trebuit să 

fie 15 persoane la fiecare curs. Şi la asta, la brutar nu o fost nimeni înscris, și atunci nu s-a 

făcut. La alte calificări a mers la fel (bărbat, 48 de ani, Luncani). 

În special la tineret, îmi pare deosebit de bine că s-o făcut cursurile astea de calificare 

europeană, Uniunea Europeană s-a gândit foarte bine, că romii de la nivelul în care îs să-i ducă 

spre diplome şi locuri de muncă. Aici la locuri de muncă, aici puţin am acţionat la Centrul la 

Cluj, la Casa Forţelor de Muncă, că toţii care au terminat cursuri de calificare, să fie luaţi acolo 

în evidenţă. Deci să aibă prioritate, să fie angajaţi pe meserii, pe meserii. Deci ei săracii au 

venit cât de cât şi s-o făcut cursuri de calificare, un număr foarte mare o reuşit. Au diplome 

acuma, ajutorul lor acuma ar fi locuri de muncă. Cam toţii am fost înscriși la aceste cursuri. 

Cam 78 de cursanţi. Deci cursurile au fost foarte bine venite, oamenii şi-o dat interesul pentru 
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cursuri. Am fost la fiecare persoană acasă, şi am întrebat dacă vrea să se înscrie la cursuri de 

calificare. Deci oamenii au fost informaţi, direct  (bărbat, 40 de ani, Luncani). 

Eu am rămas aşa, cu speranţă, când am auzit de acest curs. Că dacă facem cursul asta de 

calificare, s-ar putea să ne găsim un loc de muncă, dar... eu, ca eu, dar măcar tineretul ăsta. 

Curs de patiser am făcut, da. Puteam alege între patiser, era lucrător în comerţ, dar marea 

majoritate intra la patiser, că o fost mai puţini meseriile astea, şi atunci au intrat toţii la 

patiserie (femeie, 27 de ani, Luncani). 

Când am auzit, am zis că dacă fac cursul asta şi diploma, oferă un loc de muncă. Sincer, dacă 

nu, nu făceam. Deci numai în ăsta am crezut, că dacă viu şi fac, m-o învaţă, m-o arată, după 

aceea mă oferă un loc de muncă. Dar dacă nu, nu mă-ncălzeşte. Cum să vă explic, deci credeam 

că dacă am diplomă, totuşi, în câteva luni se interesează cineva, nu, să mă și angajeze? No, 

totuşi, am diplomele acasă, şi cam asta a fost totul. Nu mai dat nimeni un telefon sau ceva... Eu, 

şi şi colegul am fost la cursul în construcții. Am fost vreo 15 băieţi de aicia, din sat şi au fost şi 

din satul vecin,lucrători în construcţii, zidari (bărbat, 20 de ani, Luncani). 

Curs de agent de pază şi ordine publică am făcut eu, și am un atestat  eliberat de Poliţia 

Judeţeană Cluj. Deci poţi să te angajezi ca agent de pază, dar fără drept de portarmă. Ideea e 

foarte bună, deci cursul e perfect, eu n-am spus nimic, dar am zîs că am făcut şi n-am primit 

drept de purtare armă (bărbat, 38 de ani, Luncani). 

S-o dat ceva bani pentru cei care au participat la cursuri, oamenii au făcut mai mult pentru 

banii (bărbat, 20 de ani, Luncani). 

Oamenii îs năcăjiţi şi din cauza asta se înscriu la cursuri. Am primit banii 3 luni cât am făcut 

cursul, am plătit gazul şi am ieşit din iarnă. Pentru bani vin oamenii, asta e adevărul. Am 

aşteptat în fiecare lună acel 3 milioane şi am mai descurcat (femeie, 27 de ani, Luncani).  

Veneam la teorie de două, sau de trei ori pe săptămână, cursurile începeau la ora 5 după masa. 

Așa puteam să facem şi altceva în afară de frecventarea cursului, de exemplu cum eu am făcut 

curăţenie în şcoală şi să facem şi cursul (femeie, 42 de ani, Luncani). 

Dar ce faci cu calificarea aia? (bărbat, 35 de ani, Luncani).  
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Chiar dacă avem cursul ăsta, avem diplomă, dar nu putem să lucrăm în domeniu. Facem 

cursuri, dar după nu găsim de lucru. Investiţii ne trebuie aici (bărbat, 25 de ani, Luncani). 

Mulţumim Centrului de Resurse pentru Comunităţi de Romi din Cluj pentru implicarea acestui 

proiect, care s-o derulat aicia la Luncani. Şi uite, cu foarte multe greutăţi, dar au venit la 

Luncani şi s-o calificat în jur de vreo 78 de cursanţi, deci un număr extraordinar de mare. Eu vă 

spun sincer, eu am făcut profesionala la Târgu Mureş, trei ani şi un trimestru, am făcut 

profesionala pe vremea lui Ceauşescu. Şi acuma ca să-ţi faci un curs de, ca să ai o diplomă, e o 

treabă foarte bună. Numai că în timpul în care am făcut profesionala, am avut un contract cu 

Metalurgul ca după terminarea şcolii o să se angajeze. Deci aicia e diferenţa asta în democraţia 

noastră, că poţi să faci cursul, dar nu te mai ajută nimeni după (bărbat, 48 de ani, Luncani). 

Eu acum lucrez cu contract pe perioadă nedeterminată. Am avut 10 ani necalificat, ca să ajung 

la calificare. Am participat și la cursul asta, da. Omul trebuie să aibă mai multe calificări. Cum 

o fost cursul ăsta, cât o plătit, era vorba de 6 luni, dar numai 3 luni, s-o dat 9 milioane pe tăt. 

Aicia eram mulţi şi tătă lumea a venit pentru banii ăia, nu pentru calificare. Nu ştiu care o 

recunosc că n-o venit după bani. Bun, dar nici ăia n-o fost serios, au zis că dă o dată, după aia 

dă pe rând şi până la urmă oamenii au venit pe ei cu telefoane, pentru că ultimele două o dat-o 

deodată. N-o fost nici ei corecţi (bărbat, 51 de ani, Luncani). 

De la doamna Cristina (expert rom la primărie) am aflat despre acest curs. Ea e de un an aici, 

se ocupă mai mult şi de noi, se interesează de noi. Mai vine și  pe acasă la noi,  stăm de vorbă cu 

problemele care le avem. Mediatori nu avem, avem medic de familie (femeie, 32 de ani, 

Grădinari).  

Sora, cumnata, toată familia s-a înscris la acest curs. Toate fetele din familie suntem înscrise. 

Când ne-am înscris nu am ştiut neapărat pe ce domeniu va fi cursul, că e de croitorie, că e de 

altceva, deci ne-am înscris, că ne-am gândit că prindem o diplomă, să ai diplomă, să poți să te 

duci undeva să te angajeaze, să poți să ai un venit. Ar fi bine ca după acest curs să putem lucra 

ceva. Ce lucrăm, să vindem marfa noastră, ce lucrăm noi. Numai să facem ceva, şalopete, ceva. 

Am înţeles că ne pune să facem nişte pelerini, ceva, şi dacă vor fi reuşite, pentru tuns, pelerina 

aia pentru tuns (femeie, 36 de ani, Grădinari).   
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Tot prin domnişoara Cristina m-am înscris la curs, deci ea a fost alături de toată lumea. Știam 

că va fi de croitorie. Deci mi-a şi plăcut foarte mult, mai ales că am lucrat în domeniul ăsta. Şi 

am venit, şi am înţeles că la urma urmei o şi dă o sumă de bani. Pentru mine cel puţin acuma 

asta face foarte-foarte mult, că mai acoperim ceva La noi acuma s-o fost ceva probleme şi o 

spart acoperişul. A fost şi casa mai veche. Dacă ne ajute Dumezeul, trebuie să schimbăm în vara 

asta acoperişul, la casă. Noi familia facem, dar trebuie material, şi mai ales că sunt scumpe. Şi 

dacă te prinde cu o căruţă de uscături, te bagă la puşcărie, deci asta e riscul... Sperăm să fie 

ceva mai bine după acest curs, pentru că e foarte greu, la noi e foarte greu. Sunt foarte multe 

familii care sunt în dificultate, dar cred că eu sunt aicia din sat, cred că eu sunt cea mai năcăjită 

(femeie, 26 de ani, Grădinari). 

Sperăm să rămânem cu ceva după cursul ăsta, ne încântă, chiar m-a încântat că este la noi în 

sat şi pot să plec de acasă două-trei ore. Dar dacă era altundeva, nu cred că puteam să plec. 

Pentru că temele trebuie făcute, mai ales cu cel mic, le fac aproape toate ziua, este în întâia şi 

este foarte greu. Al mare nu, că al mare este la clasa a VI-a şi n-am treabă cu el, îşi face temele 

singur. Dar trebuie să mă ocup în general de ăl mic. Aşa au zis că la terminarea cursului ne va 

da 10 milioane vechi, ca o subvenție. Şi diploma de calificare, da. Deci ne pare bine, că poate 

găseşti pe parcurs să te angajezi undeva şi poţi să faci ceva. Noi nu putem face nimic cu 4 

clasele noastre. Măcar atâta să avem... A fost aicia în sat o firmă de confecții, dar oricum, nu 

cred că ne angaja pe noi ca necalificate, neştiind nici să băgăm aţă în ac, deci când am văzut 

maşinile prima dată, nu ştiam nimic. Şi acum am învăţat pe parcurs. Ar fi fost bine dacă firma 

aia ar fi rămas. Dar a dat faliment (femeie, 33 de ani, Grădinari). 

 

* 

 

Pe baza experiențelor lor legate de cursurile de calificare la care au fost înscriși, participanții la 

focus grupuri au formulat câteva idei, dorințe, chiar sugestii în legătură cu modul în care 

aceste cursuri ar trebui derulate în așa fel încât să se finalizeze cu găsirea unor locuri de 

muncă. În lipsa acestei posibilități, cursurile le acordă oamenilor o diplomă despre care nu știu 
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când și unde le va fi de folos, și o sumă de bani prin care viața le devine un pic mai ușoară pe 

perioada cursului. Participanții la discuții au identificat următoarele nevoi. 

 

1. Sprijinirea, de către autorități, a persoanelor care au făcut cursuri de calificare 

Normal la Forţele de Muncă ar trebui să fim înscriși după ce am terminat acest curs, ei trebuie 

să ştie, nu? Și să ne spună când sunt locuri de muncă pentru cei care au făcut acest curs. Dar nu 

știm dacă cei care au făcut cursul ne-au înscris acolo sau nu. Eu nu-s înscris acolo, dar în 

cursurile astea normal aşa era, nu? (bărbat, 51 de ani, Luncani). 

Deci cursurile au fost foarte bune, foarte utile, oamenii şi-au obţinut diplome. Problema e cu 

ocuparea locurilor de muncă, deci trebuie mai mare implicare de la Centrul de Formare 

Profesională, deci să aibă, deci în momentul când s-o eliberat diploma, să fie înregistraţi 

(bărbat, 48 de ani, Luncani). 

Eu m-aş înscrie și singură, dar nu există posturi pentru patiserie la Forţele de Muncă, nu e 

afişată. Chiar ieri am fost acolo, dar nu este nici un afiş pentru patiser. Şofer, muncitor 

necalificat mai era, dar patiser deloc nu-s afişat. Cel mai căutat e şofer la Forţele de Muncă. Pe 

camion, sau altceva (femeie, 27 de ani, Luncani).  

 

2. Sprijinirea înființării unor firme proprii 

Cine ar ajuta financiar dacă am face o firmă noi? Că suntem năcăjiţi tăţii, bani nu este, fără 

serviciu... Nu sunt bani, fără bani nu poţi să faci o firmă (femeie, 25 de ani, Luncani). 

Deci am format o asociaţie comunitară, aicia la Luncani, avem un plan de afaceri pentru o mică 

întreprindere şi am vrut şi patiserie, dar deocamdată n-avem sediu (bărbat, 48 de ani, Luncani). 

Să deshidă o fabrică, ceva, ca să putem să lucrăm (bărbat, 42 de ani, Luncani). 

Da, noi avem un plan de afaceri, o fabrică mică de luminări. După aia mai avem, e cu o ţâră 

mai complicată, e vorba de investiţii, să facem tamburi din lemn pentru combinat la Câmpia 

Turzii. Când spun ”noi”, mă gândesc la vicepreşedintele Consiliului, şi ”noi” sunt şi romii 
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ăştia, ei vor fi prioritari când vor lucra la mica întreprindere, ca văd ca pe copii mei, asta este 

(bărbat, 48 de ani, Luncani). 

Dar degeaba faci fabrica, dacă nu ai pădurile (bărbat, 25 de ani, Luncani). 

Neavând lemn, vom folosi deşeurile de lemne, diferite instalaţii. Uniunea Europeană pe baza 

asta dă bani, bani grei (bărbat, 48 de ani, Luncani). 

Dar pentru femei, patiser ar trebui. Și ar fi bine totuşi ca să deschidă şi aicia la noi o făbricuţă, 

ca să mai ajungă şi oamenii săraci, să muncească. Măcar strictul necesar, că mult n-ai cum să 

faci din salarul ăsta de mizerie. Dar totuşi, te-ai descurca (femeie, 27 de ani, Luncani). 

 

3. Inițierea unor cursuri noi 

Ar mar trebui nişte cursuri, să mai luăm ceva bani. Care ne folosesc, ca să putem schimba locul 

de muncă (bărbat, 42 de ani, Luncani).  

Înainte de sărbători, de Crăciun o zis că se face altul curs de calificare, cum ar fi de anul ăsta, 

cum o fost ăla de 3 milioane. Asta ar fi un curs de calificare, cu mai multe meserii şi ar fi 7 

milioane jumate. De la Primărie, de la Luna ne-o zis asta, de la Registrul Agricol. Care a vrut să 

meargă la curs, a trebuit să se înscrie acolo. Şi de asta v-am întrebat (bărbat, 35 de ani, 

Luncani). 

 

4. Facilitarea găsirii unui loc de muncă  

Am avut un singur cursant dintre cei 78, cel mai fericit, cel mai norocos, şi-o găsit de lucru 

lucrător în construcţii. Singurul om, care şi-a găsit de lucru, lucrător în construcţie. Am înţeles 

că din aprilie începe. O lucrat ceva la negru la firma aia în decembrie, și acum îl angajează 

(bărbat, 42 de ani, Luncani). 

 

2.2. Cursuri de calificare într-un context urban  

 Participanții la focus grupurile realizate în Timișoara – marea lor majoritate cu domiciliul 

în oraș, iar câțiva dintre ei din sate apropiate – au fost înscriși la un curs de calificare în domeniul 
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comerțului („lucrător în comerț”), organizat de către Asociația Femeilor Țigănci „Pentru Copiii 

Noștri” și Asociația Parudimos în cadrul proiectului „Egalitate prin diferență. Accesul femeilor 

rome pe piața muncii”. Cei mai mulți dintre beneficiarii acestor cursuri se bucură de o situație 

materială mai bună decât persoanele de la sate cu care ne-am întâlnit în cadrul cercetării noastre. 

Cel puțin (în pofida faptului că, costurile vieții din acest oraș sunt mult mai ridicate decât cele de 

la sate) majoritatea dintre ei au un loc de muncă și/sau întrevăd posibilitatea găsirii unor surse de 

venit. Probabil și din această cauză, participarea la aceste cursuri de calificare nu este atât de 

strâns și direct legată în cazul lor de factorul care părea a fi cel mai motivant pentru frecventarea 

lor în zonele rurale vizitate, și anume subvențiile primite drept „recompensă”.  

 Chiar dacă printre problemele cu care se confruntă se află și în cazul acestor persoane 

lipsurile datorate resurselor financiare reduse, chiar dacă plecarea în străinătate pentru căutarea 

unui loc de muncă este frecventă și aici, și chiar dacă dificultățile femeilor de etnie romă 

înrădăcinate în condiția lor feminină sunt similare cu cele ale consoartelor lor de la țară, toate 

aceste aspecte au fost abordate de către ele printr-o altă perspectivă, mai optimistă. Recunoscând 

că oportunitățile aferente unui oraș mare cum este Timișoara sunt mai generoase decât cele de la 

un oraș mic sau de la un sat, dar poate și din motivul că le este mai greu să surprindă 

dedesubturile situației pieței forței de muncă dintr-o localitate de această mărime, participanții la 

discuții nu au făcut atâtea remarci critice la situația generală aferentă contextului lor general. 

Intervențiile lor au avut un ton mai personalizat, lucru care se poate datora și faptului că dintre 

cei 20 de participanți majoritatea covârșitoare (cu excepția unei singure persoane) au fost femei 

socializate în a se exprima prin acest mod de vorbire. Precum reflectă fragmentele din 

interviurile de grup redate mai jos, acest tip de discurs a structurat narativele lor indiferent de 

tema concretă abordată (problemele majore ale vieții, problemele specifice ale femeilor, plecarea 

în străinătate, înscrierea la cursuri de calificare).  

 

* 

 

1. Problemele majore ale vieții                

 Banii sunt cea mai mare problemă, că nu sunt (femeie, 34 de ani). 
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Eh, acuma nu poţi să spui ”Vai, n-am nici un ban”, nu poţi. Nu am probleme majore, mulţumesc 

lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, şi chiar nu pot să plâng. M-am bucurat de vacanţa asta de 

paşte şi aştept vacanţa mare (femeie, 18 ani).  

E ok, deci eu îs mulţumită, şi familia merge bine şi cu banii stăm bine, copiii sunt sănătoşi, merg 

bine la şcoală, deci nu am de ce să mă plâng. Copiii sunt sănătoşi şi mă descurc.  Acuma soţul 

lucrează în construcţii. Ne descurcăm cu salariul lui, dar nu chiar bine, dar binişor. Fata cea 

mare e la şcoală, îs cheltuieli şi acolo. E greu, dar ce să facem? Mergem înainte.Nu am de ce să 

mă plâng, sunt o persoană mai optimistă (femeie, 36 de ani). 

Probleme sunt, acuma am intrat în procedură de divorţ, după o perioadă destul de lungă. 

Sperăm să fie bine, viaţa merge mai departe pentru fiecare.. Problema a fost că lui nu prea i-a 

plăcut să muncească. Asta e. Mă susţin singură. Nu cine ştie cât de bine, dar na. Pentru că sunt 

doi copii, este o chirie, este întreţinere. Suntem mulţumiţi acum, că a fost şi poate să fie şi mai 

rău (femeie, 34 de ani). 

La mine un pic e mai greu, că am luat de la zero, stăm în chirie. Pentru că asta e al doilea soţ, 

că primul a decedat şi am hotărât să iau viaţa din nou, şi am plecat de la zero, cum să spun, de 

la lingură şi furculiţă. N-am avut nimic, pentru că n-am primit de la nimeni, nimica. Nici de la 

părinţii mei, nici de la părinţii lui. Am vrut să mergem singur pe drumul nostru, să ne descurcăm 

singuri. Atâta am norocul că este un om foarte, foarte bun, n-am treabă cu el, mă înţeleg foarte 

bine cu el. Copilul îl am cu primul soţ, ştie, o ştiut că am copil, nu s-a pus problema, copilul nu-l 

încurcă cu nimica. Am lucrat la o fabrică de mobilă, la Brestovăţul Mare, el făcea naveta de la 

Dumbrava Făget, şi eu făceam naveta de la sat. Şi acolo ne-am cunoscut. Şi s-a desfiinţat firma 

de mobilă şi am ajuns pe drumuri, fiindcă la sat n-ai de lucru. Şi ne-am hotărât să venim în oraş. 

Acuma na, cât de cât, el şi-a schimbat de 2-3 de ori locul de muncă, eu la fel, soţul acuma are 2 

ani de când lucrează la aceeaşi firmă. Prima dată, venind în Timişoara, nu că nu ştiam, ştiam 

Timişoara aşa, normal, dar ca locuri de muncă nu cunoşteam, primul loc de muncă al meu a fost 

ca femeie de servici la un restaurant. Cu contract, am avut contractul pe 3 luni perioadă de 

probă şi după aia, mi-au făcut contractul, dar după ce am intrat în anul de criză, în primul an de 

criză au făcut reducere de personal. Şi cei noi au plecat primii, cei vechi au rămas. După aia am 

avut o pauză de aproximativ două săptămâni, după care am găsit un loc de muncă, tot femeie de 
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servici, tot la un restaurant grecesc. Iar acolo făceam, spăleam şi vase, pahare, făceam 

curăţenie peste tot locul. Acolo iară s-a redus. Şi acuma am lucrat la Profi, ca vânzător 

mezeluri. Stresul e foarte mare şi probleme. Apoi probleme cu mama, era operată şi trebuia să 

renunţ. Trebuia să am grijă de ea. Şi acuma tot mai întârziu la cursuri, că fac naveta. Merg de la 

Brestovăţ cu ocazia, că trebuia să am grijă şi de ea, că e bolnavă. Soţul lucrează. Acuma cum se 

spune, pe moment ne descurcăm cât de cât. Nu bine, că nu pot să spun bine. Şi am şi un soţ 

foarte, foarte bun..., n-am treabă cu el. Nu e gelos, deci eu m-am înscris la curs fără să vorbesc 

cu el (femeie, 38 de ani). 

Ceea ce am propus până acum în viaţă, am reuşit. Eu cred că mai trebuie să fiu realizat. Să am 

familie, casă şi pot să am acces la un viitor (bărbat, 23 de ani).  

E o problemă să-ți găsesți un loc de muncă. Şi la mine aşa a fost, a mers numai cu pilă. Şi cu 

vorbă bună. Bine, tu pui o vorbă bună la mine, la şeful, că mă descurc. Aşa am căutat şi eu loc 

de muncă, din cunoştinţe şi din ce am auzit noi (femeie, 18 ani).  

Nu ştiu, eu am depus CV-ul şi numai cu interviul am rămas, degeaba aveam cunoştinţe. Şi sora 

mea e cu sunatul şi cu rămasul la interviuri. Acuma are promisiune la o cunoştinţă, numai că 

trebuie să meargă după sărbători. Nu ştiu de ce nu reuşesc... Probabil că au mai cunoscuţi, care 

au şi mai bune pile (femeie, 38 de ani).  

Şi mai bune cunoştinţe, şcoală... (femeie, 36 de ani). 

Şi un aspect fizic mai plăcut (femeie, 34 de ani). 

Contează şi şcoala şi vârsta, şi aspectul fizic intră (femeie, 34 de ani). 

Depinde de locul de muncă, acuma dacă mă duc ca femeie de servici, nu o să-mi zică să am 

înălţime de 180 de centimetri. Eu am băgat CV-ul ca lucrător comercial şi aştept.Şi am fost la 

interviuri şi am zis că acuma fac acest curs. ”Bine, aşteaptă!”, asta era răspunsul (femeie, 36 de 

ani). 

Ei au nume de persoane, preselectează şi care se pare mai corespunzător şi mai fără şcoală, pe 

aceia (femeie, 38 de ani). 

Eu zic că unii fac chiar diferenţe între romi și români (femeie, 36 de ani). 
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Da, dar sunt romi, care au mai multă omenie ca românii. Eu nu zic că îi ţigan, că îi român, asta 

nu contează (femeie, 19 ani).  

 

* 

 

2. Problemele specifice ale femeilor   

La liceu am intrat din prima, dar am zis că e mai bine să mă duc la lucru, că am venit dintr-o 

familie mai numeroasă, părinţii mei n-au putut să mă ajute şi eram nevoită să câştig banii, n-am 

avut ce să fac. Şi am muncit de la 15 ani. Într-un atelier de confecţii. După aceea m-am 

căsătorit, la 18 ani. Şi atunci n-am mai lucrat, că bărbatul meu vine de la sat, iar după aia am 

rămas însărcinată. M-am mutat la sat după el, şi au venit copiii, şi am fost legată. Cu cursul ăsta 

mă întorc şi eu un pic la şcoală. Trebuia să aştept să crească şi copilul (femeie, 36 de ani). 

Eu am terminat profesionala ca strungar, dar n-am fost în viaţa mea niciodată strungar, chiar 

dacă am terminat cu gândul că o să şi lucrez acolo... Era prin 1991, şi trebuia să plecăm atuncia 

în Germania, am pierdut prima sesiune de liceu şi touşi am zis că voi pleca, voi pleca, trebuie să 

mă înscriu undeva la şcoală. Nu era decât la electromotor locuri şi mai undeva. Şi atuncia 

primul unde am găsit, acolo am şi rămas. Şi am făcut trei ani, apoi m-am grăbit repede să mă 

căsătoresc, am făcut pauză. După aia am revenit în liceu, dar aşa... Când au crescut copiii, fata 

mea are 14 ani, şi atuncia mi-o zis fata că o să mergem împreună la şcoală. No, eu m-am înscris 

pentru cursul de bucătar, că la bucătărie este ceea ce îmi place, patiserie, bucătărie. Şi nu s-a 

ţinut, nu s-a mai făcut nu ştiu de ce, probabil că n-au fost destui sau aşa, şi am venit la lucrător 

în comerţ. Dacă tot este ceva, care se potriveşte şi putem face, de ce nu?!? Şi oricum, având şi 

doi copii, nu pot să lucrezi oriunde şi oricând. Cel mic având numai 8 ani, trebuie să-ţi faci aşa, 

să-ţi fie flexibil programul. Şi a zis că aşa e mai uşor a găsi de lucru. Poate nu în anul ăsta, 

poate în anul viitor. Când o femeie îşi alege meseria, locul de muncă, se gândeşte şi la asta, că 

”Am acasă un copil şi am...” Soţul meu este consilier la Primărie, şi el îşi face facultatea, zice 

că nu e târziu să-şi facă facultatea. Copiii merg, dimineaţa îi duc eu la şcoală şi băiatul iasă de 

exemplu la ora unu şi fata iasă mai târziu, la trei-patru. Practic sunt singură cu copii. E greu, 

dar nu e imposibil. Asta este. Am vrut mai mult, mi-am asumat şi răspunderea. Trebuie să 
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încerci,  poate poţi. Şi dacă nu poţi, atunci te retragi şi mergi înapoi. Dar dacă se poate, atunci 

mergi mai departe. Nu este uşor, nici când am stat la sat, nu era uşor că erau terenuri, era altfel 

de muncă, muncă fizică. Aveam pământ. La sat fără teren nu se prea poate. Mai ales unde 

aveam noi casa. Dar la sat n-aveam nici un viitor, pentru că era satul mic şi copiii puţini. Nu era 

şcoală bună (femeie, 38 de ani).  

Deocamdată nu-mi e chiar necesar acest curs, nu-mi e musai, cum spunem noi, dar mă bucur să 

am o calificare. V-am zis, nu am şcoli. Acuma sunt într-a a zecea, şi mă gândesc dacă să mai 

continui, să termin liceul, sau să rămân cu zece clase. De acum doi ani m-am apucat din nou de 

şcoală. E puţin stresant pentru mine, având familie şi trebuie să te ocupi de casă, şi tot depinde 

de tine, nu poţi să te duci când te mai cheamă de câteva ori pe săptămână la lucru la cineva, şi 

să-ţi mai dă şi teme la școală ca la copii mici (femeie, 18 ani).  

Mama mea nu a avut săraca ce s-o spună, pentru că eu mi-am avut în vene cântatul, mie mi-o 

plăcut să cânt. Am intrat la liceu, dar mai bine am mers, am cântat, am făcut bani şi mi se părea 

mai interesant să faci bani, decât să mergi la şcoală. Mama nu m-o tras de urechi şi asta e. 

Acum nu mai cânt, de când am rămas însărcinată am renunţat. Dar cântă soţul meu, şi ne ajută 

în familie. Am cântat şi împreună. Aşa ne-am şi cunoscut... Acuma consider că suntem o familie 

normală.... Fetiţa mea are doar 6 luni. O ţin pe mama la mine, pentru că trebuie cineva să aibă 

grijă de fată. Că eu sunt şi la liceu, sunt şi la curs. Cu asta, mai cunosc şi eu lume, aşa mai ieşi 

din rutină. Partea cu temele, greutăţile astea, astea fac parte din viaţă, nu e nicio problemă 

(femeie, 38 de ani).  

Putere de muncă am avut întotdeauna, şi bunăvoinţă. Problema a fost că lui nu prea i-a plăcut 

să muncească şi atunci am zis: ”Tu rămâi acolo, faci ce vrei, nu se poate astfel, copiii trebuie să 

crească într-un alt mediu, trebuie să înveţe să muncească.” Dacă vor învăţa, probabil că vor 

găsi o muncă mai uşoară, dacă nu, nu. Asta e. Și am plecat cu copiii din satul unde locuiam. Mă 

susţin singură. Nu cine ştie cât de bine, dar na. Pentru că sunt doi copii, este o chirie, este 

întreţinere, este... Bine, mai am ajutor de pe partea familiei, momentan lucrez tocmai la cumnaţii 

mei la firma lor. Nu pot să mă plâng că am probleme şi n-am la cine să-i apelez, mai este şi 

mama mea, părinţii mei. Deci am ajutor. Deci familia mare, e un ajutor. Şi în a-ţi găsi loc de 

muncă. Firma lor e de construcţii, are vreo 12 angajaţi. Merge bine (femeie, 34 de ani).  
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Am făcut nouă clase. Apoi m-am măritat. Şi am făcut copii. Am un băieţel de trei ani şi unul de 

zece luni. Şi acum vreau să merg înapoi și la şcoală, că vreau să termin. Soțul e de acord cu 

mine, de acord cu tăt ce fac. Ne înţelegem. El lucrează la o firmă care produce tuburi, nu ştiu, 

pentru Audi. Copilul cel mare e în grija mamei, deci mama mea îl ţine de când s-o născut. Şi ăla 

micul acuma stă cu tatăl său. Stăm aici în Timișoara, în acest cartier. Am lucrat la magazin 

înainte, aici în zonă, ca muncitor necalificat, fără contract. Cu un salar nu aşa mare, dar ce să 

facem, trebuia. Acuma nu mai lucrez, acuma stau acasă cu bebele. Nu are rost, pentru banii ăia, 

ce-mi dădea acolo. Nici măcar nu luam banii, că venea copilul meu şi ”Îmi trebuie aia, îmi 

trebuie aia...!”...  După primul copil o luat soţul concediu de maternitate, dar ca să iau pe al 

doilea trebuia să fi lucrat un an de zile, sau aşa ceva, în perioada dinainte, și eu nu am avut 

(femeie, 21 de ani).  

Acum soacra mea a plecat pe sărbători în Grecia, deci trebuie să aduc copilul cu mine la curs. 

Anul trecut am lucrat la o editură, Viaţă şi sănătate, şi fata de la depozite mi-o spus despre 

cursul ăsta, şi am întrebat şi am venit. Mă interesează lucrul în comerţ, am experienţe la 

vânzări, dar unde am depus CV-ul îmi cere şi diplomă. Am lucrat şi în nutriţie, am un curs de 

nutriţie, partea de prevenţie, cu corturi de  sănătate în mai multe judeţe (femeie, 28 de ani).  

 

* 

 

3. Plecarea în străinătate 

Pe al doilea copil nu l-am mai născut aici în România, l-am născut în Italia. Cu primul am avut 

probleme, că l-am născut cu cezariana. Unchiul meu îi stabilit în Italia şi mi-a spus mie 

doctoriţa că nu-mi garantează că mai trăiesc după a doua naştere. Şi na, bărbatul meu a vrut 

copilul. Atuncea ca să fie bine, am mers acolo şi am născut. Şi acuma am aiciea nişte probleme, 

că nu vor să-mi acorde alocaţia copilului, pentru că s-a născut acolo (femeie, 21 de ani).  

Soţul nu lucrează acum, soţul o venit săptămâna trecută din Germania. A lucrat aici ca paznic, a 

lăsat, a mers în Germania, a stat o perioadă, a venit acasă, aşteptăm, să vedem. Locuință avem. 

M-am gândit și eu să plec în străinătate la lucru, dar nu pot să plec să-mi las copilul. Să o iau de 
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la şcoală, nu vreau, că dacă pleacă de aici şi nu-şi termină şcoala şi nu-şi termină ce e de făcut. 

Îi greu să întrerupă şcoala, după aia se duce naibii totul. Eu nu vreau să o iau de la şcoală, asta 

în primul rând, şi în al doilea rând, dacă le putem lungi zilele de aiciea, ca să facă şcoala, stăm, 

cum putem. Încercăm, să facem (femeie, 30 de ani). 

Şcoală n-am mult, am numai nouă clase, pentru că am plecat în Germania, în ’90. N-aş fi 

renunţat la şcoală, dar profesorul de desen tehnic era foarte rău, avea ceva personal cu romii şi 

pe mine se vede că eu sunt ţigancă. M-a lăsat corigentă la desen tehnic fără să ştiu, nu m-a 

anunţat. În toamnă, când m-am dus să intru în clasa a zecea, nu ştiam nimica. A venit doamna 

diriginte şi mi-o spus: „Simona, îmi pare foarte rău, tu n-ai dat corigenţa din desen technic”. 

Doamna diriginte nu avea ce să facă, pentru că era prea târziu, a fost septembrie şi atunci mi-a 

fost ruşine să mai repet anul. Şi am plecat în Germania şi am rămas doar cu opt clase. Cu 

părinţii mei am plecat, nu eram căsătorită, aveam doar 16 ani. Tatăl meu a fost în ’89 plecat 

acolo, a stat 6 luni, s-a întors după noi, că zicea că a păţit, ştia tata că îs traumatizată din cauza 

asta, pentru că el şi-a dorit foarte mult să termin liceul, pentru că acum câţiva ani a fost ceva 

orgolios să termini un liceu, pentru că noi, fetele rome, la 15-16 ani ne căsătorim de obicei. Şi 

tata vroia să schimbe ideea asta. A zis: „Nu vreau să te măriţi, vreau să faci şcoala”. Na. Şi n-

am putut, atunci a zis, hai să-ți facem un viitor mai bun. Am plecat în Germania, am stat doi ani, 

m-am întors apoi acasă, m-am căsătorit... Acolo în Germania nu am făcut nimic. Luam un 

social, aşa ni se oferea atuncea pentru că era după comunism. Deci am primit azil politic, tot 

aşa pe bază că eram romi. Am venit înapoi acasă, m-am căsătorit şi cam asta a fost.  Apoi am 

plecat în Spania, Italia, vorbesc două limbi inclusiv, italiană, spaniolă, scris-citit. Am stat șase 

ani în Spania, trei ani şi jumate în Italia cu soţul. Fata mare e născută în Italia, aia mică în 

Spania. Sunt despărţită acum, fetiţele mele eu le-am crescut singură, el era El Fugitivo, venea-

pleca. Am lucrat în Spania ca ajutor de bucătăreasă, la bucătărie. Am lucrat în casă la femei, 

făcând curăţenie. Am avut un apartament, că tot aşa mi s-a oferit un social, pentru că eram 

femeie singură, cu doi copii şi mi s-a oferit un ajutor să-mi plătească casa. Pot să spun că doi 

ani de zile m-am descurcat bine, după care n-am mai avut de lucru, vindeam ziare. Şi prin 

vânzarea ziarelor, aveam aşa o pancardă, unde scriam: „Caut de lucru. Doresc să lucrez în 

orice domeniu şi dau probă de lucru”, deci ca menajeră, ca indiferent. Atunci foarte mulţi 

oameni m-au întrebat, „De ce faci lucrul ăsta, de ce nu munceşti?” În primul rând, nu aveam 
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acte, deci dacă nu aveam o rezidenţă, nu te băga nimeni în seamă, pentru că, să ai grijă de un 

copil, nu poate să aibă încredere în tine. Și am venit mai bine acasă. Am găsit ajutor aici la 

centru. Acum este cursul ăsta, m-am bucurat foarte mult, e foarte bun cursul ăsta. Pentru că 

chiar dacă plec în străinătate, e un pas înainte, că contează să ai un act (femeie, 36 de ani).  

Am lucrat şi în Italia. A fost fata cea mare cu părinţii mei lăsată acasă, ei au avut grijă de ea. Cu 

o prietenă lui sora mea am ajuns în Italia. Şi bărbatul meu a mai lucrat şi înainte, vreo trei luni. 

Eu am stat unde am lucrat, la familia ala unde am lucrat. Ne-am întors amândoi (femeie, 36 de 

ani). 

 

* 

 

4. Motivele înscrierii la cursuri de calificare 

 

1. Posibilitatea schimbării locului de muncă prin obținerea unei calificări  

Am auzit de curs, m-a interesat şi am venit. Cine ştie, poate pe viitor o să am o calificare. 

Asociaţia Parudimos mi-a propus să aleg dintre cursuri. Pe asta am considerat-o  că este cel 

mai potrivit. Deci au fost cursuri mai multe, de frizer şi ce mai sunt. No, îmi place lucrul asta, 

comerţul. Înainte am lucrat mai mult la încălţăminte, la fabrică. Zece ani am lucrat acolo, şi de 

patru ani lucrez la firma soţului meu, deci mai mult mă ţine acasă. Fac actele primare. Am făcut 

şi cursuri de calculator, mi-a prins foarte bine, am obţinut şi certificat, tot prin acest proiect. 

Acum au fost mai multe cursuri, dar mi-a plăcut şi mie foarte mult lucrătorul în comerț, deci nu 

manichiură-pedichiură. Şi am zis că ”Hai, să fie aceasta, că dacă la o alimentară, la un magazin 

mergi, mult mai bine te iau în evidenţă, că ai un curs, ai o diplomă.” Şi eşti mai bine văzut la 

angajare, dacă ai un atestat. Eu am nouă clase. Dar asta nu era criteriu de înscriere la curs. 

Soţul a lucrat la Real, eu am lucrat la Profi la un moment dat, ca vânzător mezeluri, dar nu 

numai vânzător, deci am mers şi pe rafturi. Dacă o să am acest curs, va fi mai bine ca înainte, 

pentru că învăţ mai multe şi pentru că ştiu mult mai bine, mai multe despre vânzări. Înainte am 
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fost angajată ca necalificată. Contează mult diploma, ca şi statut, şi la salariu (femeie, 36 de 

ani).  

Eu am vrut să mă înscriu la cursul în construcţii... Dar nu au fost suficienţi înscrişi şi atunci nu 

s-a pornit. Aşa am ajuns la acest curs, de lucrător în comerţ, eu sunt singurul bărbat aici. 

Înainte am lucrat în tapiţerie, la o tâmplărie... Am terminat profesionala şi de acolo am ajuns la 

tâmplărie... Dar am schimbat locul de muncă, ca să aleg ceva mai bun. Tapiţeria era mare, în 

jur de 2 mii de angajaţi. Era ok acolo, doar că era ceva neînţelegere între mine şi maistru. Am 

fost cu carte de muncă pe perioadă nedeterminată. Maistrul făcea mai multe ce nu-mi plăceau..., 

eram plătiţi la bucată şi tot dispăreau bucăţile de la mine, şi dădea la alţii, de parcă ei ar fi 

făcut. Mergea cu pile (bărbat, 23 de ani).  

Am două fetiţe, una de 4 ani jumate şi una de 6 ani jumate. Cea mare merge la grădiniţă, cea 

mică de la toamnă. Lucrez ca operator mase plastice. Noi facem piese pentru Bosch, pentru 

Ungaria, și pentru Franţa mai mult şi protecţiile pentru Duster, Dacia, deci pentru ăştia mai 

mult facem. Soţul lucră în construcţii, instalaţii, deci în multe meserii, face mai multe. La firmă 

am contract pe termen nederminat ca muncitor necalificat. Am lucrat şi la o firmă de pantofi, şi 

vânzător la bar, am lucrat mai multe. Și am făcut înainte şi cursul de informatică, anul ăsta am 

terminat. Poate în viitor, dacă eventual poate dă faliment firma la care lucrez acum, şi atunci 

îmi găsesc în alimentară loc de muncă cu diploma de la acest curs. Comerţul merge, tot timpul 

(femeie, 27 de ani). 

 

2. Suplinirea educației școlare prin participarea la cursuri de calificare  

Noi, cei de aici, în general nu prea avem şcoli înalte. Adică nu avem o facultate, prea puţini au 

liceul terminat şi atunci probabil că toţii ne-am gândit la fel. Să facem un curs, măcar să avem 

un curs de calificare, dacă şcoală nu avem. Şi probabil că de aicia pleacă tot, că cine are liceu 

sau facultate, nu mai vine la curs. Sau sunt prea puţini. Acuma vorbesc la modul general 

(femeie, 36 de ani). 

Am mai lucrat şi în altă parte, în alt domeniu. Am  făcut mai întâi cursul de calculatoare, am 

intrat la calculatoare şi după aia la asta de lucrător comercial. Doresc să fac, ca să am o 
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diplomă. Am doar 8 clase, n-am avut posibilitatea să mai merg la liceu, şi fără diplomă nimeni 

nu te angajeaze. Dar dacă prin fundaţie se poate, vreu să termin și şcoala (femeie, 27 de ani). 

Eu n-am răbdare să mă mai întorc la școală la vârsta mea. De aceea cursul îmi prinde bine. E 

un fel de școală, și se termină destul de repede (bărbat, 23 de ani).  

Ştiu cum zici. Eu fac seral. Adulţi suntem cu toţii în clasă. Şi cu toate astea ne tratează ca pe 

nişte copii. Aşa ne trebuie. E mai ușor la așa un curs (femeie, 36 de ani).  

 

3. Ajutor pentru găsirea unor munci sezoniere  

Sunt salariile mici în comerţ, şi mulţi se duc în străinătate, şi atunci locurile rămân vacante, şi 

iată, noi, care n-avem alte locuri de muncă mergem 3-4 luni. Totuşi, într-un oraş mai mare este 

mai bine, decât într-un sat, sau într-un oraş mic. Ai mai multe şanse în principiu. Doar că nu e 

bine plătit nicări lucrătorul de comerţ. 7-800 de lei, aşa. Din care se mai trage impozitul şi 

astea. Mai sunt cuponuri, bineînţeles, bonurile de masă (femeie, 36 de ani).  

Noi mergem înainte oricum. Eu fac şi şcoală mai departe şi acest curs. Şi vreau să ajung la 

facultate, ca să pot şi lucra şi să am şi facultatea. Că dacă mergi la zi... Părinţii mă susţin, să 

merg mai departe. La drept. O să mă ajute cursul asta peste vară. Mai ales când o să primesc 

diploma. Sincer, vreau să caut un loc de muncă şi să lucrez (femeie, 19 ani).  

 

4. Soluție pentru cei cu diplomă universitară 

Dar cine merge cu facultate să se angajeze ca lucrător în comerţ?! (femeie, 36 de ani). 

Mai merg, mai merg, că n-au încotro (femeie, 18 ani). 

Şi eu am avut colegi, care au terminat pedagogia, şi nu găsesc să se angajeze ca profesori. No, a 

mers la interviu, i-a convenit salarul şi a venit la încălţăminte. Salariul era, acum vreo 5 ani era 

vreo 1500 lei, plus bonuri. Am avut o prietenă, care din anul întâi de facultate, până în anul 

cinci a lucrat ca lucrător în comerţ, şi a terminat genetică. Şi când a terminat facultatea, a fost 

angajat în domeniu. Dar până atuncia, cinci ani a lucrat la Real, la Bila, la Metro. Asta făcea, 

punea pe rafturi marfa. A avut doi fraţi, şi părinţii nu puteau să-i întreţină şi atuncia a trebuit să 

muncească. Avea salariul foarte mic, acel minim pe economie, chiar dacă lucra la toate cele trei 



43 

 

centre comerciale. Dar era programul flexibil, făcea două ore la Metro, făcea după masă alte 

două ore la Bila, că a trebuit să-şi susţină părinţii (femeie, 34 de ani). 

Eu sunt studentă, dar am venit la curs prin intermediul unei prietene, care este la facultate şi 

venim împreună la acest curs, ea m-a convins să vin aici. No, şi acuma am terminat sesiunea şi 

suntem în perioada de pregătire a licenţei şi acum fac naveta. Şi loc de muncă, deocamdată nu 

pot să zic că este şi atunci încerc cu ce se poate. Am făcut şi modulul pedagogic şi cursul acesta, 

acuma deocamdată sunt mulţumită şi cu mai puţin, numai să fie cu carte de muncă. Nu înseamnă 

că dacă ai facultate, ai mai multe şanse la angajare. Întotdeauna sunt alţii mai buni. Pe 

comunicare şi relaţii publice, momentan cred că nu prea sunt locuri, cel puţin aşa mi se pare 

acuma (femeie, 22 de ani). 

 

5. O siguranță pentru viitor  

Şi în legătură cu acest curs, am venit pentru că în primul rând chiar îmi place să lucrez în 

comerţ. Am lucrat aşa, când şi cum, pentru că îmi place. Şi am zis că dacă doamne fereşte, va 

trebui să mă angajez, să am ceva, pentru că nu am şcoală. Şi mă gândesc că mă ajută, cred că 

mă ajută chestia asta. Dar din punct de vedere financiar, nu sunt constrânsă... Dar doamne 

fereşte, nu se ştie ce ne aşteaptă mâine. Şi sincer, cred că toţi cei de aicia, toţii de aici ne-am 

înscris pentru că în primul rând este gratuit, fiindcă toate sunt scumpe şi banii nu sunt. Clar, că 

ar fi păcat să nu profiţi de aşa ceva, nu? (femeie, 38 de ani). 

Sperăm să fie bine, viaţa merge mai departe pentru fiecare. Şi cursul sperăm să ne ajute pe toţii, 

să-mi găsesc un loc de muncă, să nu depind de nimeni şi aşa mă gândeam, pentru că putere de 

muncă am avut întotdeauna, şi bunăvoinţă. Cu timpul, cine ştie, ce se iveşte ceva. Merită, e 

totuşi ceva, rămânem cu ceva (femeie, 34 de ani).  

Că avem o calificare. Şi lucrător în comerţ oricum se va găsi de lucru, oricum. Cursul nu este 

neapărat o urgenţă pentru mine, dar v-am spus, o calificare în domeniu e bine să ai, nu se ştie 

niciodată (femeie, 36 de ani).  

De la cineva, care lucrează în centru am aflat despre curs. Am vrut să fac cursul pentru viitor, 

să mai am încă ceva, pentru siguranţa zilei de mâine. Am liceul terminat. Acuma sunt în 
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concediu de maternitate. Am lucrat la un magazin alimentar, ca necalificat. Cursul ăsta îmi dă 

calificare pentru viitor. Am fetiţă de doi ani, soţul lucrează şi el (femeie, 33 de ani).  

Când mă angajez o să plătesc pe cineva să stea cu copiii.... Fac cursul asta, ca să mă angajez şi 

eu, dar după ce fata mea va creşte (femeie, 36 de ani).  

 

6. Satisfacerea unei curiozități 

Înainte am mai participat la cursul de operator calculator, care a fost anul trecut, am fost cu 

centrul plecată şi în Ungaria. Am fost la două asociaţii, una din Budapesta şi una din Szeged. Şi 

ne-o prezentat proiectele lor acolo. Aveau un centru mai mare, un centru de programe 

educaţionale pentru copii. Un centru de zi era. Erau tot feluri de activităţi au acolo, şi 

calculatoare, şi ateliere din asta de lucru manual şi aşa...Mi-ar prinde bine acest curs, pentru că 

vreau să schimb locul de muncă. Acum lucrez ca îngrijitor, femeie de serviciu la o farmacie. Din 

noiembrie, de anul trecut. Şi în primul rând când te duci, și ai o calificare, angajatorul se uită cu 

alţi ochi la tine, asta în primul rând, şi al doilea rând consider, că merit mai mult, decât iau 

acolo. Am 12 clase, dar n-am terminat, n-am dat bacalaureatul, am abandonat, că m-am măritat 

şi am făcut o fetiţă, şi e greu, odată ce abandonezi e greu să te reîntorci pe băncile şcolii. Dar 

din toamnă vreau. Fetița are acum 12 ani. Aş vrea să dau şi bacalaureatul şi dacă pot să merg 

mai departe, bine, dacă nu, asta este (femeie, 30 de ani).  

Am aflat despre cursul asta de la unchiul meu şi de la mătuşa mea, care o participat la 

construcţia acestui sediu al asociaţiei. Sunt din Giroc, din comuna Giroc, e un sat frumos, foarte 

frumos ... Oameni buni, peisaj frumos, aer curat şi cam atât. Acum eu sunt la anul întâi la drept. 

Am venit la acest curs doar pentru a afla cum e un curs în România, şi mai ales cu un centru de 

romi. Am făcut curs doar în srăinătate, în Germania şi am vrut să aflu cum e la noi. Prin şcoală 

am fost în Germania, prin liceu. S-au făcut cursuri la firme foarte importante din Germania, la 

Bosch, Audi,  BMW, şi am avut ocazie cred că unică în viaţă, să ajung la fabricile lor. Am 

cunoscut limba destul de bine. După vreo doi ani m-au chemat din nou prin ambasadă, nu ştiu 

cum au dat de mine, şi am fost translator pentru ei. Pentru un grup, tot de romi. A fost o şansă 

unică şi acum m-au chemat să lucrez pentru ei, un an jumate, dar n-am acceptat pentru că sunt 

la şcoală şi trebuie să-mi fac un rost de viaţă. Tatăl meu este sârb şi mama mea este de etnie 
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romă. Dar în viaţa nu prea m-am folosit de partea asta că sunt rom Cunosc limbi străine şi asta 

m-a ajutat în viaţă, a fost singurul punct bun şi pe care m-am bazat. Aspectul meu n-a ajutat 

deloc, doar asta m-a ajutat, munca şi credinţa în Dumnezeu. Diferenţele între ce e acolo și aici 

sunt uimitoare. Am intrat şi în laboratoare. Sunt chestii foarte diferite de aici. Lumea este mai 

sociabilă acolo, încearcă să te înţeleagă, să înţeleagă lumea de unde vii, cu ce te ocupi, ce ai 

făcut tu, ce faci, ce vrei să faci. Românii sunt distanţi, nu încearcă să vadă omul de lângă ei, să-l 

cunoască de adevăr, şi cred că asta ne face să fim altfel. Acum că am crescut aşa în familie, 

chiar provin dintr-o familie de muzicanţi, adică ceva chiar de la origine, aşa. Ce pot să zic, noi 

suntem un popor, o naţie mai exotică aşa, Şi cred că suntem deschişi pentru ceva mai bine.  

Dreptul îl fac, doar ca să fie făcut, ştiu că n-am şansă în România. Dacă vreau să muncesc, să 

câştig bani, pot pleca oricând în Germania, pentru că am loc la firma BMW-ul, deci chiar am 

loc acolo, dar chiar nu pot pleca aşa fără să termin facultatea... Fără să am o bază nu pot pleca. 

Știu şi engleză, m-a ajutat foarte mult, și spaniola m-a ajutat, deci am avut noroc. A fost bine, 

dar pe medicină vreau să merg şi cred că am o şansă în România cu asta. Și totuși, m-am dus 

acum la drept, pentru că nu vreau să fiu un simplu medic. Sunt date de care ai nevoie în viaţă, în 

primul rând, de drept. Te loveşti de tot feluri de probleme, şi acum cât sunt tânără, cred că am 

timpul şi pentru facultate aşa mai lejeră, pentru că e lejeră faţă de medicină. E plăcere pentru 

mine (femeie, 19 ani).  

Am mai făcut un curs înainte aici... de frizerie. Nu am căutat să lucrez ca frizer, pentru că nu-mi 

place să tund. Am făcut aşa, din curiozitate. Să învăţ şi eu mai multe, de aceea am venit şi eu 

aici. Am lucrat ca vânzătoare înainte de curs cu un an (femeie, 21 de ani). 

Am două fetiţe, din care una este în clasa întâi, a doua este la grădiniţă. Lucrez la centru ca 

mediator şcolar, duc copiii la grădiniţă. Înainte, în 2000 am fost profesoară de limba romani, tot 

la centru. Aici am aflat despre acest curs. Întotdeauna mi-am dorit ca să cunosc mai mult, cât se 

poate de mult. Și m-am înscris (femeie, 36 de ani).  
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

Pe baza materialului colectat prin focus grupul realizat cu furnizorii cursurilor de 

calificare se pot formula concluzii la mai multe nivele. 

La nivel sistemic, de structurare a reţelei de organizaţii care desfăşoară proiecte de 

formare putem spune că această reţea poate creşte în coerenţă şi densitate pentru a cuprinde 

simultan şi concertat o arie geografică mai mare a nevoilor de formare.  

La nivelul valorii practice a cursurilor de formare trebuie menționate următoarele. 

Competenţele dobândite în cadrul cursurilor de formare nu sunt întru totul convergente cu 

competenţele recunoscute după cursul de formare. Documentele emise după absolvirea cursurilor 

de formare nu reflectă decât parţial cunoştinţele acumulate pentru că diplomele de absolvire se 

emit în funcţie de nivelul de educaţie al absolventului (de exemplu vânzător şi lucrător în comerţ 

sau zidar şi lucrător în construcţii). Deşi cursul oferă o diplomă diferenţierea pe baza nivelului de 

educaţie poate conduce la reproducerea inegalităţilor de pe piaţa forţei de muncă. Cu alte 

cuvinte, cursurile pot produce muncitori necalificaţi cu diplome. Situaţia ar putea fi redresată 

prin recunoaşterea competenţelor fără a lua în considerare nivelul de educaţie. Acesta ar putea fi 

o măsură afirmativă temporară pentru romi. Diploma de absolvire a unui curs de calificare poate 

avea rolul unui gen de „diplomă de bună purtare” care atestă motivaţia, interesul şi 

conştiinciozitatea persoanei în încercările ei de a se angaja. În acest sens adevărata valoare a 

diplomei – dacă este relevantă din perspectiva angajatorului – constă în furnizarea unei baze 

pentru dezvoltarea unei relaţii de încredere dintre angajator şi viitorul angajat. este un efect 

benefic, pentru că după cum arată cercetările şi experienţele anterioare încrederea este un termen 

central în funcţionarea pieţei forţei de muncă. Romii care reuşesc să se angajeze, chiar în formule 

de economie socială sunt cei care se bucură de încrederea angajatorului. Una dintre 

nemulţumirile majore este rata extrem de scăzută de angajare a absolvenţilor. Proiectele de 

formare rămân la stadiul în care califică personalul şi oferă un atestat al calificării. Însă scopul 

principal, adică angajarea cursanţilor este rareori atins.  

La nivelul grupului ţintă se observă următoarele. Adesea, cursurile de recalificare sunt 

organizate pentru şomeri şi nu pentru cei excluşi de pe piaţa forţei de muncă. La aceste cursuri ar 
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trebui să aibă acces gratuit şi cei care nu au statut de şomer pentru că a trecut perioada şomajului, 

adică sunt şomeri pe termen lung sau pentru că nu au lucrat niciodată dar ar dori să lucreze. 

Economia socială promite mult, pentru că încearcă să elimine povara profitului. Fiind o 

întreprindere care urmăreşte bunăstarea celor implicaţi în activităţile economiei sociale introduce 

valorile sociale (de exemplu solidaritatea) în activităţile economice. Totuşi, credem că economia 

socială este fezabilă pentru romi acolo unde ei trăiesc în comunităţi compacte, mai ales în mediul 

rural sau în oraşele mici. Pentru comunităţile dispersate succesul economiei sociale este incert.  

 

* 

 

În ceea ce privește beneficiarii cursurilor de calificare organizate de organizații 

neguvernamentale prin proiecte cu finanțare europeană la sate sau în orașe integrează această 

oportunitate în viața lor cotidiană și fac uz de ea în funcție de problemele cu care se confruntă 

printre altele în domeniul muncii, care la rândul lor depind de condițiile lor generale de trai. 

Așteptările lor față de aceste cursuri sunt și ele structurate de situația materială, de genul și de 

vârsta lor. Tot acești factori determină până la urmă și măsura în care beneficiarii pot transforma 

capitalul obținut prin cursuri în rezultate efective.  

Cel mai puternic atu al cursurilor cu ai căror beneficiari am realizat interviurile de grup 

este faptul că ele se organizează în localitatea unde ei locuiesc, oferă subvenții pe perioada 

pregătirii și se derulează în așa fel încât cursanții pot continua celelalte activități ale lor (cum ar 

fi studiile școlare, sau muncile lor pentru venit). Toate astea se întâmplă într-un moment când 

Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu au fonduri pentru derularea unor cursuri 

gratuite, şi foarte multe persoane din comunităţile marginalizate nu-şi pot permite să plătească 

pentru serviciilor furnizorilor privaţi de cursuri de calificare. În cazul Asociației Femeilor 

Țigănci „Pentru Copiii Noștri”, activitățile conexe ale proiectului „Egalitate prin diferență. 

Accesul femeilor rome pe piața muncii” (în primul rând programul de acompanierea pentru 

copii) îmbunătățesc și șansele mamelor de a participa la aceste cursuri. În cazul celuilalt proiect, 

sprijinirea creării unor organizații locale este factorul care la rândul lui ar putea susține auto-

organizarea comunitară în vederea elaborării unor noi proiecte care crează locuri de muncă. Dar 
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în sine, chiar dacă s-ar realiza, nici cele din urmă nu pot să rezolve marile probleme și 

dezavantaje structurale cu care se confruntă mai ales populația defavorizată de la sate, precum 

nici proiectele de economie socială nu pot asigura sustenabilitatea unităţilor de producţie create 

(inclusiv desfacerea produselor pe piață şi realizarea unui profit care să susţină producţia 

continuă).           

Ofertele de cursuri derulate în satele Luncani şi Grădinari, şi în oraşul Timişoara cu ale 

căror beneficiari am făcut interviuri de grup, răspund la nevoi acute. Ele sunt sursă de venit pe o 

perioadă limitată în prezent, dar totodată recuperează ceva din lacunele educației școlare 

cumulate în trecut și oferă o promisiune pentru viitor. Importanța lor este și de natură socială: 

cursurile sunt ocazii de socializare și/sau de ieșire din rutina zilnică a șomajului, sau a muncilor 

casnice sau a unor locuri de muncă nesatisfăcătoare. Ele pot întări stima de sine, și pot genera 

motivații pentru a proiecta ceva pentru viitor. Sau pur și simplu pot întreține speranța în mai 

bine, în situații în care oamenii și-au pierdut încrederea de a putea schimba orișice în viața lor.  

Însă problemele structurale ale economiei românești limitează toate aceste eforturi: fără 

investiții private și publice în agricultură și în producție industrială care crează locuri de muncă 

sustenabile și pentru categorii sociale care nu posedă proprietăți de niciun fel și eventual sunt la o 

vârstă la care nu mai pot recupera dezavantajele cumulate; fără schimbarea atitudinilor marcate 

de prejudecăți anti-țigănești în rândurile majoritarilor (printre ei și angajatorii); fără egalizarea 

șanselor între femei și bărbăți; fără îmbunătățirea accesului la educație școlară și la servicii de 

sănătate publică – eforturile organizațiilor neguvernamentale care organizează aceste cursuri, 

precum și ale oamenilor care le frecventează nu se vor materializa în accesarea unor munci și 

venituri decente. În aceste condiții, chiar dacă este marcată de multe necunoscute și riscuri, 

plecarea în străinătate rămâne prima opțiune (și) pentru oamenii care acasă nu mai pot 

supraviețui. În acest caz, căile formale de obținere a unor locuri de muncă sunt suplinite de 

rețelele și modul de organizare informală care par să funcționeze ca relații de rudenie și de sprijin 

reciproc, dar de multe ori crează situații de dependență și abuz.                          

Proiectele implementate de organizaţiile neguvernamentale în domeniul ocupării pot 

asigura servicii persoanelor defavorizate care îmbunătăţesc şansele accesului la munci decente, 

dar nu pot genera schimbări durabile pe piaţa muncii marcată de economia de piaţă. Fondurile 
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structurale puse la dispoziţia statelor membre ale Uniunii Europene vor deveni instrumente ale 

schimbării structurale numai în măsura în care instituţiile guvernamentale centrale şi locale îşi 

asumă responsabilităţile aferente şi îşi îmbunătăţesc sistemul de administrare ale acestor fonduri, 

şi organizaţiile civice sunt susţinute de către autorităţile publice locale şi alţi actori sociali 

(precum companii/ firme private şi publice) în eforturile lor de a oferi servicii de ocupare 

comunităţilor locale nevoiaşe. Demersurile organizaţiilor neguvernamentale nu vor avea impact 

sustenabil, dacă ele nu sunt susţinute şi asigurate prin punerea în practică a unui sistem adecvat 

de protecţie socială care asigură un trai decent, şi înainte de toate a unei legislaţii a muncii care 

recunoaşte că inegalităţile social-economice se datorează unor factori structurali, care apără 

drepturile angajaţilor, şi care impune în mod consecvent asigurarea egalităţii de şanse şi 

eliminării discriminării în angajare şi promovare la locul de muncă printre altele prin măsuri 

active dedicate grupurilor dezavantajate.       

     


